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برگزاری همایش بوسه بر دستان مادر
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برگزاری همایش تجلیل از  595هميار برق
در الرستان
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جشن پنجاهمین سال تاسیس کتابخانه
عمومی اوز

قول وزير به اتمام پروژههای نیمه تمام ورزش فارس
به گزارش میالد الرستان ،مسعود
سلطانی فرد ،وزیر ورزش و
جوانان در الرستان ،که به منظور
بازدید از پروژههای ورزشی شهر
الر به این شهرستان سفر کرده
بود ،در جمع خبرنگاران با تأکید
بر ظرفیت باالی استان پهناور
فارس در زمینههای مختلف به
ویژه در عرصه ورزشی ،اظهار
داشت :استان فارس به لحاظ
سختافزاری و نرمافزاری و
استعدادهای مختلف ورزشی
دارای جایگاه مناسبی است.
وی با ابراز خرسندی از اجرای
پروژههای بزرگ ورزشی در سطح
استان فارس ،افزود :این پروژهها
به شکل دولتی ،بخش خصوصی
و خیرین در حال اجراست.
وزیر ورزش در الرستان ،ابراز
امیدواری کرد تا پایان دولت
دوازدهم تعداد زیادی از این
پروژهها که دارای پیشرفت
فیزیکی باالی  ۵۰درصد هستند،
در سطح استان فارس تکمیل و

تا پایان دولت دوازدهم

بیمارستان یکی از کلیدی ترین
بخش های بیمارستانی محسوب
می شود که با توجه به رشد
جمعیت و افزایش مخاطرات
و با توجه به نزدیک شدن به
ایام نوروزاین بخش از اهمیت
فوق العاده ای برخوردار است تا
در جهت ارائه خدمات بهتر به
مراجعین تالش نماییم .
کریمی ،با اشاره به لزوم بهسازی
و آسفالت محوطه پانسیون های
پزشکان از مسئولین شورای شهر
خواست تا با مساعدت بیشتر در
راستای تحقق این مهم مجموعه را
یاری نموده و در مسیر ارتقا شرایط
محیطی با هدف افزایش ماندگاری
پزشکان و به طبع ارتقای خدمات
بهداشتی درمانی سهیم باشند

واژه «حجاب
اجباری» عوامفریبی
و توطئه دشمن است

تورم بازار مسکن
 3برابر نرخ اعالمی
روحانی

گام بلند جهرم در
ارائه خدمات پزشکی
به جنوب کشور

دیدار مسؤالن پارک
علم و فناوری فارس
از مرکز رشد فناوری
الرستان

 ،در این راستا حضور و نقش
مهم خیرین را که همیشه بازوی
توانمندی برای دانشکده محسوب
می شوند را نباید نادیده گرفت.
حجت االسالم و المسلمین سید
مختار موسوی خرم ،با حضور
در جایگاه ضمن گرامیداشت
میالد با سعادت حضرت فاطمه
زهرا(س) این اقدام مهم را یکی
از اولویت های اساسی دانست و از
همه مسئولین دانشکده در حوزه
درمان قدردانی نمود که با نیاز
سنجی به موقع جهت رفاه حال
بیماران همت گمارده اند.
جلیل حسنی ،معاون استاندار
و فرماندار ویژه شهرستان ،از
اقدامات مفید و موثر صورت
گرفته در بخش بهداشت و

درمان که با عنایت و توجه خاص
مسئولین دولتی و همت خیرین
در شهرستان در حال اجرا می
باشد تجلیل نمود و افزود :در
دولت تدبیر و امید با توجه به
اولویت بخشی به مسئله بهداشت
و درمان و اقدامات و تحوالت
صورت گرفته در این بخش تا حد
زیادی توانسته ایم مسائل مربوط
به مشکالت مردم درخصوص
هزینه درمانی و فراهم نمودن
امکانات برای رفاه حال بیماران
در اقصا نقاط کشور از نزدیکترین
محل به مرکز استان تا دورترین
نقطه از مرکز ،دارای پزشک و
مراکز جامع سالمت می باشد که
یکی از مهم ترین دستاوردهای
این دولت می باشد امیدواریم
در ادامه این راه بتوانیم با تالش
مضاعف در زمینه امکانات رفاهی
شهروندان و مردم منطقه تالش
نماییم .
در پایان ،مسئولین با حضور
در محل اورژانس جدید مرکز
آموزشی درمانی امام رضا(ع)
آیین افتتاح این مرکز را برگزار
کردند.

افتتاح  ۴پروژه ورزشی در گراش
به گزارش میالد الرستان ،مسعود سلطانی
فرد وزیر ورزش و جوانان ،پروژه بزرگ
مجموعه سالن ورزشی  ۳هزارنفری
در شهر گراش که با اعتباری بالغ بر
 ۸میلیارد تومان با مشارکت خیرین
احداثشده است ،افتتاح کرد.

اتصال برق الرستان از نیروگاه جهرم

پروفسور خدادوست،
استاد برجسته
چشمپزشکی
درگذشت

به بهرهبرداری برسد.
سلطانی فرد ،بابیان اینکه با
بهرهبرداری از این پروژهها میتوان
شاهد شکوفایی استعدادهای
بالقوه در استان فارس خواهیم
بود ،تصریح کرد :حرکت عمومی
ورزش در زمینههای گسترش
فضاهای ورزشی و همگانی طی
سالیان اخیر رو به توسعه داشته
است.
وزیر ورزش و جوانان در سفرش
به الرستان از استادیوم تختی،
استخر رو باز شهرقدیم  ،ورزشگاه
شهید دانشیار و مجتمع فرهنگی
ورزشی و علمی حاج ناصر منیری
شهر الر بازدید نمود و در جریان
مشکالت این مجموعه های
ورزشی قرار گرفت.
جمعی از مسئولین شهرستان
الرستان و گراش و دکتر جمشید
جعفرپور رییس کمیسیون
فرهنگی مجلس شورای اسالمی،
وزیر ورزش و جوانان را در این
بازدید همراهی می کردند.

بهره برداری از ساختمان جدید اتفاقات بیمارستان امام رضا(ع)
به گزارش میالد الرستان به نقل
از روابط عمومی دانشکده علوم
پزشکی الرستان ،مراسم افتتاح
اورژانس مرکز آموزشی درمانی
امام رضا(ع) الرستان با حضور
حجت االسالم والمسلمین دکتر
سیدمختار موسوی خرم امام
جمعه الرستان ،مهندس جلیل
حسنی ،معاون استاندار و فرماندار
ویژه الرستان ،دکتر محمد
حسین کریمی رئیس دانشکده
علوم پزشکی شهرستان ،جمعی از
خیرین و معاونین  ،روسای مراکز
درمانی ،مدیران و کارکنان مرکز
آموزشی درمانی امام رضا(ع)
برگزار شد.
این بخش که در زیربنای ۶۵۰
متر مربع و اعتباری بالغ بر ۲۳
میلیارد ریال از محل اعتبارات
دولتی ساخت و تجهیز شده،
در کنار اورژانس قدیم و جهت
بستری موقت و همچنین مراقبت
از بیماران بدحال سطح ۱و ۲
مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
محمد حسین کریمی ،رئیس
دانشکده علوم پزشکی ،در این
مراسم بیان داشت :اورژانس
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وی در ادامه به شکل غیرحضوری۳ ،
پروژه زمین چمن در روستاهای خلیلی
و فداغ و شهر ارد را بهرهبرداری و سالن
ورزشی فداغ را در مجموع با اعتبار ۱
میلیارد تومان افتتاح کرد.
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امام خامنه ای:

نسل جوان امروز برای عقبراندن دشمن از نسل اول آمادهتر است
حضرت آیتا ...خامنهای ،رهبر معظم انقالب
اسالمی ،در دیدار جمعی از دانش آموزان و
دانشجویان شرکت کننده در کاروان های راهیان
نور ،دوران دفاع مقدس را قطعه ای نورانی و برگ
زرین از تاریخ کشور و انقالب خواندند و با تأکید
بر اینکه کاروانهای راهیان نور یکی از جلوه های
پاسداشت آن دوران است ،گفتند :قدرتهای بین
المللی ،جنگ  ۸ساله را با هدف از بین بردن انقالب
اسالمی ،به ملت ایران تحمیل کردند اما عظمت،
فداکاری ،ایمان ،تدبیر ،شجاعت و بصیرت جوانان
موجب شد که جنگ به نفع ملت تمام و انقالب
اسالمی ریشه دارتر و قوی تر از گذشته شود.
رهبر انقالب اسالمی ،عزت ،اقتدار ،امنیت ،استقالل،
آزادی و سالمت امرو ِز کشور و ملت را مرهون ۸
سال دفاع مقدس دانستند و تأکید کردند :دوران
دفاع مقدس یک ذخیره است که باید برخالف
خواست دشمنان که درصدد بفراموشی سپردن آن
هستند ،برای پیشرفت کشور و رشد ملی و آمادگی
مردم و جوانان در میدانهای مختلف ،همواره زنده
بماند و مورد تجلیل قرار گیرد.
ایشان ،کاروانهای راهیان نور را یک مبارزه عظیم
مردمی برای زنده نگه داشتن آن دوران پرعظمت
خواندند و با اشاره به ابعاد گوناگون و ناگفته دفاع
مقدس ،افزودند :یکی از این ابعاد ،تحلیل چرایی آغاز
جنگ تحمیلی است که علت آن را باید در عظمت
و ابهت انقالب اسالمی و مرعوب شدن و وحشت
قدرتهای مسلط آن زمان در دنیا ،جستجو کرد.
حضرت آیتا ...خامنه ای با تأکید بر اینکه پیروزی
انقالب اسالمی در سال  ۱۳۵۷تخت قدرتِ
قدرتمندان غرب و شرق را با نام اسالم ،به لرزه
درآورد ،خاطرنشان کردند :با گسترش فرهنگ
انقالب اسالمی در منطقه و در میان ملتهای
مسلمان در همان سالهای ابتدایی ،قدرتهای سلطه
گر بشدت نگران شدند و درصدد برآمدند تا به هر
قیمتی که می توانند ،انقالب را از بین ببرند بنابراین
صدام را که شخصیتی خودخواه و ظالم بود ،برای
آغاز جنگ و حمله به ایران ،تشویق کردند.
ایشان با اشاره به حمایتهای گسترده مالی و
تسلیحاتی و اطالعاتی آمریکا و اروپا بویژه انگلیس،
فرانسه و آلمان و همچنین شوروی سابق از رژیم
بعثی صدام ،گفتند :در اواسط جنگ ،فرانسه
پیشرفتهترین هواپیماها و بالگردهای خود ،و آلمان
رسماً و علناً مواد شیمیایی در اختیار صدام قرار داد
که هنوز پس از گذشت  ۳۰سال از پایان جنگ،

بازماندگان زیادی گرفتار آثار آن هستند و تعداد
سمی شهید شدند.
زیادی نیز بر اثر همان مواد ّ
حضرت آیتا ...خامنهای افزودند :در مقابل این
حمایتهای جهانی از رژیم بعثی ،جمهوری اسالمی
ایران ،تنها چیزی که در اختیار داشت ،ملت با
ایمان و رهبری مقتدری همچون امام بزرگوار بود
که در نتیجه آن ،همه تالشهای قدرتهای شیطانی
دنیا ،همچون تیری به سنگ خورد و ملت ایران،
در  ۸سال دفاع مقدس بر همه قدرتها پیروز شد.
رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از ابعاد ناگفته دفاع
مقدس را کیفیت و نوع دفاع رزمندگان برشمردند
و تأکید کردند :دفاع جوانان ملت ایران در جنگ
 ۸ساله ،دارای ویژگیها و خصوصیات فوق العاده
ای بود که عبارتند از «عزم و اراده قوی»« ،ایمان
مستحکم»« ،شجاعت و فداکاری»« ،ابتکار و
نوآوری» و «عبادت و توسالت معنوی».
حضرت آیتا ...خامنه ای ،دوران دفاع مقدس را
انسان ساز خواندند و افزودند :همتها ،خرازیها،
باکریها ،برونسیها ،چیت سازیانها و هزاران
جوان دیگر ،انسانهای معمولی بودند که جنگ آنها
را به اسطوره های عظیم و چهره های ماندگار و
ستاره های درخشان تبدیل کرد.
جوانان
رهبر انقالب اسالمی در بیان ویژگیهای بارز
ِ
دوران دفاع مقدس گفتند :عبادت ،خردمندی و
تدبیر ،دلیری و شجاعت ،فداکاری و ایستادگی ،و
بصیرت ویژگیهای ممتاز این جوانان بود که از آنان،
شیران روز و عابدان شب ساخته بود و بر همین
اساس امام (ره) با نگاه عمیق خود ،تربیت چنین
جوانانی را فتح الفتوح خواندند.
حضرت آیتا ...خامنه ای خطاب به جوانان

خاطرنشان کردند :آینده کشور متعلق به شما است.
اگر خود را با چنین خصوصیاتی پرورش دهید قطعاً
کشور در آینده نزدیک ،در همه زمینه ها ،به اوج
تعالی و کمال خواهد رسید.
ایشان افزودند :دشمنان و بدخواهان این ملت ،قصد
داشتند هنگامی که نوبت به جوانان این نسل می
رسد ،نامی از اسالم و انقالب باقی نماند و آمریکا
مسلط بر همه امور کشور باشد و حمالت سخت
و نرم خود را با این نیت ادامه دادند اما اکنون با
نسلی مواجه هستیم که ایمان ،استعداد و شکوفایی
و اقتدار او از نسل اول بیشتر است و این نسل
برای عقب راندن دشمن از نسل های قبل آماده
تر هستند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :با وجود چنین
جوانانی و با حرکت هایی همچون راهیان نور،
دشمن در مقابل ملت ایران ،همچون چهل سال
گذشته ،هیچ غلطی نمی تواند بکند.
حضرت آیتاهلل خامنه ای افزودند :البته آزار و اذیت
هایی همچون تحریم های اقتصادی و یا تبلیغات سوء
خواهند کرد اما این آزارها ،حرکت عظیم ملت ایران را
متوقف نخواهد کرد.
ایشان در پایان سخنان خود توصیه هایی هم برای
کاروانهای راهیان نور داشتند .رهبر انقالب اسالمی
گفتند :همه دستگاهها به این حرکت کمک کنند،
ابعاد فرهنگی و اجتماعی راهیان نور هرچه بیشتر
تعمیق شود ،در روایتگری حوادث و مسائل ،امانت
رعایت و از اغراق پرهیز شود ،حوادث برجسته
دوران دفاع مقدس در کتابهای درس گنجانده
شوند ،و ایمنی مسافران کاروانهای راهیان نور حتماً
رعایت شود.
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گنبدسبز الر،
شادمان در شب میالد
حضرت فاطمه(س)

به گزارش میالد الرستان ،صحن و سرای حرم
مطهر امامزاده میرعلی بن الحسین(ع) در شب
دردانه آل کساء ،دختر نبوت ،همسر والیت و
مادر امامت غرق در شور و شادی بود.
در این شب ،مدح و منقبت و مولودیخوانی
برای حضرت فاطمه زهرا(س) توسط
مداحان اهل بیت انجام و زائران و مجاوران
این حرم مقدس ،ارادت خود را به این بانوی
گرامی نشان دادند.
خدام حرم نیز با پخش شیرینی این واقعه
بزرگ را به زوار تبریک گفتند.

تقدیر از گروه های برتر
بسیج خواهران الر

به گزارش میالدالرستان ،به همت حوزه
مقاومت بسیج خواهران و به مناسبت سالروز
میالد باسعادت بزرگ بانوی اسالم حضرت
زهرا (س)با حضور جمعی از بانوان ،جشن
باشکوهی در سالن والیت برگزارشد که
بااجرای برنامه های شاد و متنوع ،همراه بود.
در ابتدای این مراسم ،بیانیه ای که متن
پیام رهبری در روز زن بود توسط جانشین
فرمانده حوزه ی مقاومت بسیج خواهران
الزهرا (س) قرائت شد .سپس مصلحی
یکی از مداحان اهل بیت به مولودی خوانی
پرداخت .اجرای سرود توسط بسیجیان
پایگاه فاطمه الزهرا (س) و تواشیح پایگاه
حضرت معصومه (س) و مولودی خوانی
خواهر عطاری حال و هوای خاصی به این
مراسم داده بود.
همچنین از پایگاه برتر فاطمه الزهرا (س)
،پایگاه قابل تقدیر حضرت معصومه (س)،
مربی برتر صادق نژادان و سرگروه صالحین
برتر مریم ابرقویی با اهدای هدایا تقدیر شد.
درپایان ،جهاندیده عضوکمسیون فرهنگی
شورای شهرالر ،با تبریک میالد حضرت
فاطمه(س) و روز مادر ،به قید قرعه به
 ۲۰نفر از افرادی که اسامی زهرا ،فاطمه،
صدیقه ،مرضیه و ...داشتند ،از طرف شورای
شهر ،هدایایی اهدا نمود.

اعزام  ۹۰نفر از

دانشجویان به مناطق
جنگی جنوب کشور

علیرضا پیرمراد ،فرمانده بسیج دانشجویی
الرستان ،در گفتوگو با خبرنگار میالد
الرستان بابیان اینکه شهدا سرچشمه معرفت
و بصیرت هستند ،اظهار داشت :آنچه امروز
دشمنان ما را مجبور به عقبنشینی کرده
است ،رشادتهای جوانمردانه شهداست.
فرمانده بسیج دانشجویی الرستان ،تصریح
کرد :به منظور آشناسازی و اُنس دانشجویان
با شهدا و در آستانه سال نو جمعی از
دانشگاهیان الرستان به مناطق جنگی
دوران دفاع مقدس در جنوب کشور در حال
اعزام هستند.
این مسئول با اشاره به اینکه تعداد  ۹۰نفر از
دانشجویان پسر به وسیله  ۲دستگاه اتوبوس
به این مناطق مقدس اعزام میشوند ،ادامه
داد :این اردوی فرهنگی معنوی از  ۱۷تا ۲۰
اسفندماه به مدت  ۴روز به طول میانجامد.
وی بابیان اینکه این گروه از دانشجویان
از مناطق عملیاتی کانال کمیل ،هویزه،
اروند رود ،علقمه ،معراج الشهداء ،فکه،
طالئیه ،شلمچه ،دهالویه و غیره بازدید
خواهند داشت ،اضافه کرد :در  ۲۳اسفندماه
نیز تعداد  ۹۰نفر از دانشجویان خواهر از
دانشگاههای الرستان به مناطق عملیاتی
دوران دفاع مقدس در جنوب کشور اعزام
خواهند شد.

بیرم الرستان ،لرزید
به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری
فارس ،زمینلرزهای به بزرگی 3/2در مقیاس
ریشتر ،بیرم در الرستان را به لرزه درآورد.
این زمینلرزه در عمق  ۱۳کیلومتری زمین
رخ داد و طول جغرافیایی آن  53/48و عرض
جغرافیایی  27/53بود.
این زمینلرزه خسارتی نداشت.

 ۱۲۰کودک ،حلقه به گوش
حضرت زهرا(س) شدند

به گزارش میالد الرستان ،همزمان با سالروز
میالد حضرت فاطمه(س) برای دهمین
سال متوالی همایش بزرگ حلق به گوشان
آن حضرت ،در جوار صحن و بارگاه ملکوتی
امامزاده میرعلی بن الحسین(ع) الرستان
برگزار شد.
در این ویژه برنامه ،گوش  ۱۲۰نوزاد دختر
توسط پزشکان افتخاری دارالشفاء امامزاده
میرعلی بن الحسین(ع) دکتر عسکرپور،
مبشری و امیدوار به طور رایگان سوراخ شد.

برگزاری دومین دوره مسابقه

غربیها باید بدانند از ملت ایران طلبکار نیستند

هوش و ذکاوت ریاضی

واژه «حجاب اجباری» عوامفریبی و توطئه دشمن است
به گزارش میالد الرستان ،حجتاالسالم
سیدمختار موسوی در آئین عبادی سیاسی
نماز جمعه شهر الر با گرامیداشت سالروز
میالد حضرت فاطمه(س) و با برشمردن
ویژگیهای بارز شخصیتی و رفتاری آن
حضرت ،اظهار داشت :حضرت فاطمه(س) در
روز قیامت دارای جایگاه شفاعت دوستداران
اهلبیت عصمت و طهارت(ع) است.
وی افزود :یکی از راههای عبور از فتنه و
نیرنگ دشمنان ،گوش فرادادن به فرامین
رهبری است.
امام جمعه الرستان ،تصریح کرد :عدهای
به دنبال آن هستند تا با زیرپاگذاشتن خط
قرمزها جایگاه نظام را تضعیف کنند که
خوشبختانه با درایت رهبری و هوشیاری
مردم تاکنون ناکام ماندهاند.
حجتاالسالم موسوی ،با توصیه به مسئوالن
و مردم برای افزایش بصیرت در مقابل توطئه
دشمنان ،ادامه داد :دشمنان با عوامفریبی
و ترویج شایعه در پی ایجاد تفرقه در نظام
اسالمی هستند.
وی با هشدار نسبت به اینکه هزاران خباثت

بذرکاری  1500هکتار
از ارتفاعات الرستان

به گزارش میالد الرستان ،منصور رضایی ،رئیس
اداره منابع طبیعی الرستان ،در گفتوگو با
خبرنگار تسنیم ،با اشاره به آغاز نهضت بذرکاری
در جنوب فارس اظهار داشت :شهرستان الرستان
به عنوان یکی از شهرهای پیشرو در این زمینه
بوده بهگونهای که از سال گذشته تاکنون ۱۵۰۰
هکتار از ارتفاعات الرستان بذرکاری شده است.
وی با بیان اینکه هزار هکتار در سال  ۹۵انجام
شده است ،گفت :امسال به دلیل وضعیت
بارندگی استقبال مردم کمتر بود و  ۵۰۰هکتار
از ارتفاعات بذرکاری شد.
رئیس اداره منابع طبیعی الرستان ،با اشاره
به اینکه پایش این مناطق به صورت مستمر
ادامه دارد ،بیان کرد :سازمانهای مردم نهاد در
بذرکاری و پایش آن نقش مهمی دارند و ادامه
این روند آینده خوبی برای فضای سبز الرستان
را رقم میزند.
رضایی ،با اشاره به بذرهایی که در این مناطق
کاشته شده است ،افزود :بذرهای آنغوزه ،بادام
کوهی ،کنار و بذرهای بوتهای در این ارتفاعات
با همکاری گروههای مردمی کاشته شده و در
مراقبت از این بذرها مردم حساسیت بیشتری
دارند و مشارکت میکنند.
وی با اشاره به مشارکت مردم به ویژه مردم
روستاها عنوان کرد :پارک جنگلی در منطقه
هود و بیدشهر با همت مردم و خیران راهاندازی
شده که نقش مهمی در فضای سبز این منطقه
دارد.

و نقشه شوم پشت
واژه «حجاب اجباری»
که امروز زیاد از آن
میشود،
استفاده
نهفته است ،عنوان
کرد :یکی از اهداف
زیرسوال
دشمنان
بردن مقدسات است
که بهطور قطع پس
از حجاب اجباری،
اعمال دیگری مانند
نماز ،روزه ،حج ،ازدواج
و غیره را اجباری
میدانند.
این استاد حوزه و
دانشگاه ،با تأکید بر اینکه ارزشهای دینی ما،
سنگرهای مقاومت ماست ،گفت :در کشورهای
اروپایی یک دانشجو اگر دارای حجاب باشد،
اجازه ورود به دانشگاه را نمیدهند.
امام جمعه الرستان ،بابیان اینکه تحقیق در
خصوص «اسرائیل» در کشورهای اروپایی
ممنوع است ،خاطرنشان کرد :پشت کلمات

عوام فریبانه ،یک دنیا
خباثت وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه
در
ایران
حضور
کشورهایی نظیر سوریه و
عراق به دعوت دولتهای
رسمی این کشورها
انجامشده است ،تصریح
کرد :آمریکایی باید از
خود این سؤال را بپرسند
که آنها در سوریه و
عراق چه میکنند؟
حجتاالسالم موسوی ،با
ابراز خرسندی از برمال
شدن نقشههای غربیها
در غرب آسیا و حتی در کل دنیا ،افزود :باید از
مواضع مقتدرانه رئیسجمهور ،وزیر امور خارجه
و رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان در
برابر وزیر خارجه فرانسه تقدیر و تشکر کرد.
این مسئول با تأکید بر اینکه توان دفاعی
ایران قابلمذاکره نیست ،خطاب به سردمداران
کشورهای اروپایی ،گفت :اروپاییها باید بجای

جشن پنجاهمین سال تاسیس کتابخانه عمومی اوز

حواشی به دنبال انجام تعهدات خود در برجام
باشند.
وی بابیان اینکه غربیها باید بدانند از ملت
ایران طلبکار نیستند ،تأکید کرد :اروپاییها
باید بدانند که در برجام تعهدات زیادی دارند
که بخش زیادی از مفاد آن بر زمین مانده
است و به همین دلیل نباید مسئوالن ما
اجازه دهند که دولتمردان غربی در نقاب
یک طلبکار با ما برخورد کند.
امام جمعه الرستان ،با اشاره به اینکه اگر
احساس شود مسئوالن آمریکایی و غربی از
موضع طلبکارانه با ایران برخورد میکنند،
نباید اجازه دهیم که هواپیمای آنها در
کشورمان بر زمین بنشیند ،ادامه داد:
سوئیس که مدعی مهد آزادی و حقوق بشر
است ،بنزین هواپیمای وزیر خارجه ایران را
تحریم کردند.
حجتاالسالم موسوی ،با اشاره به اهمیت
موضوع شرکت در اردوهای معنوی راهیان
نور ،اضافه کرد :باید نیروهای انقالبی با الگو
گیری از شهدا ،به هویتسازی برای نسل
جوان اقدام کنند.

به گزارش میالد الرستان به نقل از پسین
اوز ،پنجاهمین سال تاسیس و فعالیت
کتابخانه عمومی شهر اوز ،طی آئین ویژه
ای در تاالر پروین اعتصامی دانشگاه پیام نور
مرکز اوز گرامی داشته شد.
در این مراسم ،معاون اداره کل و رئیس
کتابخانه های عمومی الرستان ۵۰ ،سال
فعالیت کتابخانه عمومی را ستود و گفت :این
همه عالقمندی مردم بخش اوز به فرهنگ
و ادب وظیفه مسئوالن را برای انجام کار
دوچندان می کند.
محمد مهدی معتمدیان ،با بیان اینکه سال
گذشته اوز شهر خالق و امسال فیشور
روستای دوستدار کودک و باشگاه کتابخوانی
پروانه ها نیز کشوری شد ،افزود :این موضوع
یعنی فرهنگی بودن بخش اوز که برای
فارس ،الرستان و اوز افتخار آفرین است.
وی همچنین از کتابخانه های اندیشه و
صفیه خضری و ام الخیر اوز به نیکی یاد کرد.
در ادامه ،فوزیه زارع مسئول کتابخانه عمومی
اندیشه ،نیز تاریخچه کتابخانه را بازگو نمود
و وضعیت فعلی کتابخانه را که با همت
هئیت امنا و نیکوکاران تجهیز و فعال است
را تشریح کرد.
در این مراسم ،همچنین مدیرکل کتابخانه
های عمومی استان فارس در سخنانی با بیان
اینکه من در شهر اوز بسیار راحت صحبت
می کنم چون اکثریت اهل کتاب و فرهنگ
هستند ،اظهار داشت :اوز یک شهر نامدار در
استان و شهر دوستدار کودک است ،اولین

توزيع  ۱۴سري جهيزيه

هوشنگ دالور ،در گفتوگو با خبرنگار میالد
الرستان با تبریک خجسته میالد حضرت
فاطمه زهرا(س) دختر بزرگوار نبی مکرم اسالم
حضرت محمد مصطفی(ص) ،اظهار داشت۱۴ :
سری جهیزیه کامل اهدایی خیران خارج از
کشور در ایام والدت باسعادت حضرت فاطمه
زهرا(س) به ارزش  ۲۱۰میلیون تومان با حضور
امام جمعه الرستان ،شهردار و اعضای شورای
شهر الر و تنی چند از مسووالن و معتمدان،
به نوعروسان زیرپوشش کمیته امداد الرستان
تقدیم شد.
وی افزود :این اتفاق برای بار دوم در سال جاری
باهمت خیران خارج از کشور صورت گرفته که
ارزش مجموع آن حدود نیم میلیارد تومان
است.
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) الرستان،
درباره اقالم جهیزیههای تهیه شده ،تصریح
کرد :این جهیزیهها شامل یخچال ،اجاقگاز
فردار ،لباسشویی تمام اتومات ،جاروبرقی،
فرش ،پلوپز ،پنکه پایهدار ،آبمیوهگیری،
سرویس قابلمه ،سرویس ظروف  ۱۲پارچه،
سرویس قاشق و چنگال ،اتو بخار ،تلویزیون
 ،LEDغذاساز ،روتختی و پتو ،کتری برقی و
یک جلد قرآن کریم است.
وی یادآور شد :در سال جاری  ۱۷۰نوعروس
جهیزیه دریافت کردهاند که  ۲۴۰میلیون آن
از محل اعتبارات دولتی و حدود  ۴۷۰میلیون
تومان توسط خیرین تأمینشده است.
دالور اضافه کرد :در حال حاضر  ۱۵نوعروس
دیگر در نوبت دریافت وام ازدواج هستند.

به گزارش میالدالرستان به نقل از
خبرگزاری صدا و سیما ،بهره برداری از
تصفیه خانه فاضالب استهبان به ارزش
 ۳۷میلیارد تومان و پست  ۴۰۰کیلو ولت
نیروگاه جهرم به ارزش  ۳۸میلیارد تومان
و همچنین آغاز عملیات اجرایی قطعه سوم
آب رسانی به شهرستان فسا و نیز آغاز
عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضالب شهر
داراب به ارزش  ۳۵میلیارد تومان ازجمله
پروژه هایی است که با حضور اردکانیان در
فارس افتتاح شده است.
وزیر نیرو در آیین افتتاح پست برق نیروگاه
جهرم ،گفت :با افتتاح این پست۴۴۰ ،
مگاوات برق وارد شبکه توزیع سراسری شد.
اردکانیان افزود :برای اجرای این طرح ۳۸۰
میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی به
این طرح اختصاص یافته است.
وی گفت :سه واحد بخار به ظرفیت ۴۸۰
مگاوات در جهرم در حال ساخت است که
در یک ماه آینده واحد نخست آن به شبکه
سراسری متصل میشود.
وزیر نیرو ،افزود :با افتتاح پست برق جهرم،
مردم الرستان ،فسا ،نی ریز ،عسلویه و داراب
از برق این پست بهره مند میشوند
با احتساب برق بوشهر ۱۰ ،درصد شبکه برق
کشور در فارس است.

کامل به نوعروسان

تجلیل از دست اندرکاران طرح سفیران نور
به گزارش میالد الرستان ،در آستانه یکمین
سال اجرای طرح سفیران نور طی مراسمی از
سوی حوزه علمیه الرستان و مرکز آموزش
امام جعفر صادق (ع) از همیاران و دست
اندرکاران این طرح تقدیر و تجلیل بعمل آمد.
مدیر مرکز آموزش امام جعفرصادق ،در این
مراسم ،گفت :مرکز آموزش سال  ۱۳۶۲به
همت و تالش سردار شهید نجفعلی مفید با
هدف تعلیم دانش آموزان روستایی به ویژه
روستاهای محروم و دور از مرکز شهرستان
بوجودآمد که پس از شهادت ایشان تا هم
اکنون با تمام مشقات و زحمات بسیار آن را
زنده و پویا نگاه داشته ایم.
محمد زارع ،افزود :هم اکنون نیز در فصل
تابستان شاهد حضور دانش آموزانی از
روستاهای اطراف شهرستان هستیم که
بمدت یک ماه در محیطی شاد و آموزنده به
سر می برند.
ایشان در ادامه بیان داشت در گام بعدی
متوجه شدیم اگر بتوانیم پس از اتمام دوره،
همچنان با آنها مراوده داشته باشیم بسیار
ارزشمند و زیبا خواهد بود.
وی افزود :در این راستا با مرحوم حضرت
آیت ا ...آیت اللهی (ره) که همیشه حامی و
پشتیبان چنین حرکت هایی بودند درمیان

گذاشته ،آن بزرگوار تایید نمودند اما متاسفانه
چندی نگذشت ایشان بیمار شدند و طرح
مذکور به انجام نرسید.
مدیر مرکز آموزش امام جعفرصادق (ع) ،افزود:
بعد از رحلت ایشان بارها در تالش و تکاپو
بودیم تا بتوانیم قدم اساسی در این راه برداریم،
اما موفق نشدیم تا اینکه این برنامه با استقبال
و حمایت مدیر حوزه علمیه شهرستان حاج آقا
موسوی ،اجرایی گردید.
زارع ،در پایان با تشکر از مدیر حوزه
علمیه،گفت :شاید در نگاه اول این طرح یک
برنامه معمولی به نظر آید اما از دید مردم
روستا حکم یک رویداد فرهنگی را خواهد
داشت.
در ادامه ،حجت االسالم و المسلمین موسوی
مدیر حوزه علمیه ،پس از سالم و خدا قوت
به تمامی دست اندرکاران این برنامه ،به ویژه
جناب زارع که بی هیچ چشمداشتی در این
راه پر زحمت خالصانه تالش میکنند ،اظهار
داشت :بدون شک یکی از دغدغه های دیرینه
مقام معظم رهبری که همواره بدان تاکید
دارند مقوله فرهنگی است و گسترش فضاهای
مجازی کار امروز ما را بسیار سخت تر کرده
است متاسفانه جامعه امروز ما غالبا از مباحث
فرهنگی دورمانده است .

موسوی ،در ادامه بیان داشت :همه نهاد های
فرهنگی و در راس آن حوزه های علمیه بعنوان
یکی از برجسته ترین بازوان فرهنگی بایستی
در این راه پیشرو و پیشقدم شوند که در این
مسیر حوزه علمیه الرستان با طرح وزین
سفیران نور گامی موثر را برداشته است .
وی در پایان اظهار داشت :رفتن به روستا کاری
بسیار سخت و در عین حال لذت بخش است.
در این مراسم ،شجاعی نماینده فرمانداری،
علمدار نماینده بخشداری ،دالور مدیر کمیته
امداد ،معتمد مدیرکتابخانه های عمومی ،
قاسمی مدیر اداره کار و تعاون  ،رحیمی
مدیر تامین اجتماعی  ،صفا فرجام سرپرست
دانشگاه جامع علمی کاربردی ،محمدی مدیر
بنیاد شهید ،حمیدی مسوول ستاد اقامه نماز،
محمودی مدیر اوقاف  ،خانم ها جهاندیده از
شورای شهر ،درفش و صادقی خرمی از شبکه
بهداشت و درمان  ،گرامی از موسسه هنر آساو
جمعی از فرهیختگان  ،ورزشکاران و کسبه
شهر حضور داشتند.
در پایان این مراسم ،هدایایی به رسم عیدانه
تقدیم حاضرین گردید و ( روستای بریز به
عنوان دهمین مقصد کاروان سفیران نور
درنیمه دوم اسفندماه اعالم شد)
افراد تشکیل دهنده کاروان سفیران نور از ارگان

به گزارش میالد الرستان ،دومین دوره
مسابقه هوش و ذکاوت ریاضی پایههای
هشتم و نهم مدارس الرستان با حضور
 ۱۵۰دانشآموز از  ۲۵دبیرستان متوسطه
اول در سالن مجتمع فرهنگی مذهبی قمر
بنیهاشم(ع) برگزار شد و دانش آموزان در
یک مسابقه علمی پرهیجان با یکدیگر به
رقابت پرداختند.
در این برنامه که با حمایتهای بنیاد
نیک اندیشان هاشمی ،مدیریت آموزش و
پرورش و فرمانداری ویژه الرستان به اجرا
درآمد ،دانش آموزان به بیش از  ۱۰۰سؤال
چالشبرانگیز هوش و ریاضی پاسخ دادند.
در پایان و پس از جمعبندی امتیازات در پایه
هشتم دبیرستانهای دخترانه شاهد ،وحدت
و فرزانگان و در پایه نهم دبیرستانهای
دخترانه شاهد ،شهید نژادپور کورده و شهید
بهشتی(تیزهوشان) ممتاز شناختهشده و به
برگزیدگان هدایایی اهداء شد.
ناصر حقیقت الری ،به عنوان مسوول و
دبیر اجرایی و علی نخبه و  ۳۰دانشآموز
دبیرستان تیزهوشان شهید بهشتی طراحی
سؤاالت و برنامه اجرایی این مسابقه را به
عهده داشتند.

اتصال برق الرستان
از نیروگاه جهرم

زیرپوشش کمیته امداد

مدرسه اوز سال  ۱۳۰۷تاسیس شده،شهر اوز
در استان فارس بعد از شیراز شهرهای الر،
اوز ،آباده ،ارسنجان و خرامه خواهان تاسیس
کتابخانه در  ۵۰سال پیش بوده اند و این
برای تاریخچه اوز نکته مثبت است.
دکتر روح اله منوچهری ،افزود :در حال
حاضر در شهر اوز سه کتابخانه نهادی داریم:
-۱اندیشه -۲حاج صفیه خضری -۳ام الخیر
که در اردیبهشت ماه سال  ۹۷افتتاح می
شود.
محمد محمودی ،عبدالحمید هنری،
عبدالوهاب کرامتی و فروغ هاشمی نیز در
مورد کتابخانه و کتاب تاریخ دلگشای اوز و
شهر خالق و روستای دوستدار کتاب و باشگاه
پروانه ها صحبت کردند.
در ادامه آوا حاجی ،دانش آموز مجتمع
آفرینش و عضو کتابخانه مادر و کودک
کتابخانه اندیشه به شاهنامه خوانی پرداخت
و مهرداد پیشداد ،میرهاشم ریاحی و شمس
الدین جام گوهری و محمد خواجوی
هنرنمایی کرده و به خیرین و نیکوکاران و
مسئوالن لوح تقدیر و تندیس اهدا شد.
تندیس اداره کل کتابخانه های فارس به
عبدالعزیز نصریانی از فیشور به مناسبت
انتخاب فیشور به عنوان روستای دوستدار
کتاب و از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
و انجمن نو اندیشان لوح تقدیر به فوزیه زارع
اهدا شد .همچنین لوح تقدیر به اولین اعضاء
کتابخانه و کارکنان کتابخانه اندیشه اوز اهدا
شد.

حه
ف
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های مختلف الرستان هستند که هر از گاهی
برای سفر یک روزه خود یکی از روستاهای
اطراف الرستان را انتخاب می کنند.
در این گروه نمایندگانی از  :فرمانداری،حوزه
علمیه ،اداره بهداشت ،بهزیستی ،کمیته
امداد ،منابع طبیعی ،آموزش و پرورش و
سایر ارادات و نهاد های مرتبط حضور دارند
که پس از ورود به روستا جهت سرکشی به
محل های مورد نظر تقسیم نیرو می شوند.
این گروه در سفر یک روزه خود برنامه های
متنوع فرهنگی و ورزشی و آموزشی را برای
عموم اهالی دارند از جمله بازدید از مدارس
و برگزاری مسابقات پرسش و پاسخ و اهدای
جوایز ،دیدار با خانواده های شهدا ،اجرای
مسابقات ورزشی بین تیم کاروان سفیران
نور و تیم منتخب روستا ،اجرای مسابقات
هنری(نقاشی) برای عموم ،بازدید از اماکن
تاریخی ،برگزاری کالس های مشاوره ،کاشت
نهال و درختکاری در محیط روستا ،سخنرانی
و اهدای لوح تقدیر به افراد موفق و ممتاز
روستا که جمله این فعالیت ها باعث ترویج
برنامه های فرهنگی ،دینی ،آموزشی و تشویق
جوانان در زمینه های مورد نظر خواهد بود.
خبرنگار  :سحر طاهری

افغان های دارای گذرنامه
خانواری در فارس برای
تمدید آن اقدام کنند
به گزارش میالد الرستان ،محمدرضا تدین،
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
استانداری فارس ،گفت :اتباع افغانستان
دارای گذرنامه خانواری ساکن این استان
برای تمدید روادید اقامت خود به دفاتر
خدمات اتباع خارجی مراجعه کنند.
وی افزود :با توجه به اعالم وزارت کشور
مبنی بر تمدید اقامت گذرنامه های
خانواری ،اتباع افغانستان که قبال روادید
آنها تا تاریخ  ۳۱خرداد  ۹۵تمدید شده،
می بایست برای انجام امور اداری از بیستم
اسفند ۹۶به دفاتر خدمات اتباع خارجی
مربوط مراجعه کنند.
وی ،تعداد اتباع افغانستان دارای گذرنامه
خانواری در استان فارس را  ۲۴هزار نفر ذکر
کرد.
تدین ،ادامه داد :در مجموع در استان ۱۴
دفتر خدمات اتباع خارجی فعال است که
 ۱۱دفتر در شهر شیراز و سه دفتر در
شهرستان های جهرم ،الر و کوار است.
وی بیان کرد :مهلت مراجعه برای انجام امور
اداری تمدید روادید اقامت اتباع افغانستان
مشمول این طرح ،تا  ۳۱فروردین  ۹۷است.

کوتاه از سراسر جهان
ممانعت از وزنهبرداری
دختر  8ساله در

افتتاحیه جام فجر
ممانعت از وزنهبرداری دختر  8ساله
در افتتاحیه جام فجر خوراک تبلیغاتی
کانالهای تلگرامی گردید و هیچکس
نپرسید این نابخردی و سوءاستفاده از
نونهال در کارهای سخت که مانع از رشد
طبیعی و قد کشیدن کودک خواهد گردید،
چگونه میتواند ،زینت بخش مجلس مردان
ورزشکار باشد .وارد ساختن کودک دختر
یا پسر به کارهای سخت و خشن سوء
برخورد و خشونت علیه کودک معصوم
محسوب میگردد و در هیچ فرقهای قابل
قبول و پسند نیست! باید از طراحان این
برنامه خشن و زشت در این موضوع سئوال
پرسیده شود!

قربانیان تجاوز جنسی

داعش ،اجساد زنده هستند

ایسنا :نماینده سازمان ملل متحد در امور
مقابله با خشونت جنسی در مناطق جنگی،
پس از بازدید از عراق گفت که شاهد فقدان
حمایت از زنان و دخترانی است که مورد
تجاوز قرار گرفته و به زور برده جنسی
افراطیهای داعشی شدهاند و بازماندگانی
که او دیده است همچون اجساد زنده
بودند .خانم پرامیال پتن گفت :بازماندگان
خشونتهای جنسی داعش میگویند ،درون
کمپهایی حبس هستند و داغ ننگ دوگانه
بر پیشانی دارند؛ هم قربانی خشونت جنسی
و بردهداری جنسی هستند و هم به ارتباط
با داعش متهم میشوند و نگرانند به عنوان
وابسته به گروه تروریستی داعش محکوم
شوند.

الوروف :دخالت آمریکا

در امور داخلی کشورها
امپریالیسم جدید است

مهر :وزیر خارجه روسیه ضمن انتقاد از
دخالتهای آمریکا در امور داخلی دیگر
کشورها تأکید کرد که این سیاست،
رویکرد امپریالیسم جدید است« .سرگئی
الوروف» اعالم کرد که آمریکا گمان می
کند دخالتهایش در امور داخلی و انتخابات
کشورهای دیگر به سود این کشورها
است در حالی که در واقع این سیاست،
رویکرد امپریالیسم جدید است .به گفته
وی واشنگتن در توجیه دخالت آمریکا در
امور دیگر کشورها اعالم می کند که این
اقدام را برای ایجاد دموکراسی و آزادی در
کشورهای متعدد انجام می دهد!

آئین نامه ثبت دهکده

قرآنی در دست تدوین
به گزارش ایرنا ،عبدالهادی فقهی زاده،
معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،در بازدید از موسسه قرآن
و عترت ثقلین روستای چارک شهرستان
دشتی استان بوشهر افزود:هنوز هیچ
روستایی درکشور با عنوان دهکده قرآنی
ثبت نشده است و ثبت هر روستایی با این
عنوان نیازمند تهیه و تصویب آئین نامه
وشاخصهای مورد نظر است.
وی افزود:چارک از روستاهای نمونه کشور
در زمینه فعالیتهای قرآنی است و وجود
قاریان ،حافظان و فعاالن قرآنی درتمام
گروههای سنی از کودکان ،تا بزرگساالن
هر دوستدار قرآنی را ذوق زده وخوشحال
میکند.
فقهی زاده اضافه کرد :امیدوارم روستای
چارک با این تعداد از قاری و حافظ و فعال
قرآنی نخستین روستای کشور باشد که به
عنوان دهکده قرآنی ثبت ملی شود.
معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی گفت :ایجاد و تقویت نگرش و بینش
قرآنی جامعه از رویکردهای مهم و راهبردی
دولت به شمار میرود و این وزارتخانه بجد
برای تحقق آن تالش میکند.
روستای چارک با  800نفر جمعیت در10
کیلومتری غرب شهر خورموج مرکز
شهرستان دشتی و  90کیلومتری جنوب
بوشهر واقع است.

روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان «در
اینستاگرام چه خبر است؟ برهنگی برای
جذب تبلیغ» نوشت :اوایل کاربران ایرانی
در اینستاگرام فعالیت شان به گذاشتن
تصویری از خود خالصه میشد و روند
طبیعیای را طی میکرد ،اما به یکباره همه
چیز تغییر کرد؛ یعنی جایگاهی شد برای
حضور افراد عجیب ،اقدامات محیرالعقول.
شاید همین مسئله درآمدزایی است که
باعث شده چیزهایی را در دنیای اینستاگرام
ببینیم که از تعجب چشمهایمان
گرد و رویش دو شاخ را روی سرمان
احساس کنیم! چراکه این روزها تبلیغات
اینستاگرامی بازار داغی را به خود اختصاص
داده و از آنجاکه گرفتن تبلیغ یک امتیاز و
منبع درآمد خوبی ،هم برای تبلیغدهنده و
هم تبلیغکننده محسوب میشود ،برخیها
را وادار به رفتارهای بعضا ناپسند و خالف
عرف کرده است .کافی است که انگشتتان را
روی لوگوی دوربین رنگارنگ (اینستاگرام)
قرار دهید و این افراد معلومالحال را که
توانستهاند فضای مجازی را به تسخیر خود
درآورند ببینید.
یکی از این موارد ،افرادی هستند که به
صورت نامتعارف یعنی نداشتن پوشش

برهنگی برای جذب تبلیغ!
مناسب سعی در جذب فالوئر دارند .آنها
هم میخواهند دیده شوند اما روش خوبی
را انتخاب نکردهاند .کامنت کاربران در پیج
این افراد گواه این مسئله است و سوال
مشترکشان این است که «با چه پشتوانه
فکریای دست به چنین کاری میزنند...
دیده شدن به چه قیمتی؟!»
عملهای متعدد زیبایی و وجود برنامههایی
نظیر فتوشاپ باعث شده افراد به راحتی
تغییر چهره دهند .اما گاه برخی ،از آن
سوءاستفاده کرده و چهرههای وحشتناکی از
خود به نمایش میگذارند تا جایی که آنها را
زامبیهای اینستاگرام مینامند.
آفتاب یزد با چندشآور توصیف کردن
روشهای خودنمایی در فضای مجازی
مینویسد :بیتردید افراد زیادی هستند
که حاضرند عالوه بر اینکه در این فضا دیده
شوند ،درآمدی هم به دست آورند ،دست به
هر کاری بزنند اما سؤال اینجاست که چرا
این عده حاضرند که کارهای عجیبی را حتی
به قیمت اینکه وجهه بدی از آنها در ذهنها
باقی بماند ،انجام دهند .از همه مهمتر اینکه
چرا عدهای در فضای مجازی مشتاقانه این

افراد را به عنوان فالوئر دنبال میکنند.
یک جامعهشناس در این مورد به آفتاب
یزد میگوید« :از لحاظ شخصیتی این افراد
بسیار پایین هستند و جزو افرادی محسوب
میشوند که مسئله خوب و بد بودن و رعایت
ارزشها و هنجارهای اجتماعی برایشان
مهم نیست و حتی از اینکه مدام مورد
بدگویی از سوی مردم قرار بگیرند هیچ ابایی
ندارند .آنهم به این دلیل که چیزی برای از
دست دادن ندارند».
این افراد فاقد وجهه اجتماعی هستند.
به قول معروف لمپن و جزو اراذل فضای
مجازی تلقی میشوند .یعنی برای جامعه
رذیلت به وجود میآورند .به نوعی میتوان
گفت از آنجایی که هیچ گونه پیوندی با
خانواده و اجتماع ندارند ،خودباخته هستند
و به همین خاطر دست به هر کاری میزنند.
آنها به هر آن چیزی که عرف است و باید
رعایت شود پشت پا زدهاند؛ چون حقیرند
و برای رسیدن به کسب ثروت به هر کاری
روی میآورند .در واقع مسئله شرافت شغلی
و حرفهای برایشان بیمعناست .از لحاظ
شخصیتی ،فرهنگی ،تربیتی و خانوادگی

بسیار ضعیفاند و با کارشان رذیلتهای
اجتماعی را به وجود میآورند».
این جامعهشناس در خصوص دنبال
کنندههای این افراد در فضای مجازی
گفت« :اما کسانی که مشتاقانه این افراد
را در شبکههای اجتماعی دنبال میکنند
و باعث رشدشان میشوند؛ آنها هم خود
باختهاند .در واقع کسانی هستند که در
همان رده قرار میگیرند ،چرا که افراد با
شخصیت ،فهمیده ،تحصیلکرده و با وجهه
اجتماعی باال و دارای اصالت خانوادگی
هرگز این افراد را دنبال نمیکنند.
از آنجا که وجود این افراد بدآموزی دارد؛
به ویژه برای کودکان و نوجوانانی که عضو
مهم شبکههای اجتماعی بوده و بیشتر
احساسی هستند و آنچه را که میبینند
قضاوت میکنند ،باید مورد بازخواست
قرار بگیرند .این افراد در واقع با اقدامات
غلطشان آموزش میدهند و ممکن است
برخی کودکان از آنها الگوبرداری کنند.
حتی کسی که قمه میکشد خطرش از
وجود این افراد کمتر است ،چون این افراد
آموزش و شیوه بد زندگی را به برخی یاد
میدهند و با این کارشان زخم عمیقی
برجامعه میگذارند».

پروفسور خدادوست ،استاد برجسته چشمپزشکی درگذشت
به گزارش ایسنا ،پروفسور علیاصغر
خدادوست ،چهره ماندگار علمی فارس و
ایران ،فوق تخصص و جراح چیرهدست چشم
پزشکی و پیوند قرنیه ،فوت کرد.
پرفسور علیاصغر خدادوست روز جمعه بر
اثر عارضه قلبی در بیمارستان پریسپترین
نیویورک در سن ۸۲سالگی دیده از جهان فرو
بست.
علی اصغر خدادوست در سال ۱۳۱۴در
شیراز متولد شد .دبستان و دبیرستان را در
شیراز پشت سر گذاشت و به عنوان آموزگار
در دبستان داوری داراب مشغول به کار
معلمی شد .در سال ۱۳۳۳در امتحان ورودی
دانشکده پزشکی شیراز شرکت کرد و با
درجه ممتاز بین داوطلبان پذیرفته و در این
دانشکده مشغول به تحصیل شد .دوره ۶ساله
پزشکی را با درجه ممتاز پشت سر گذاشت
و پس از یک سال گذراندن دوره دستیاری
چشم و گوش و حلق و بینی در بیمارستان
نمازی دانشگاه شیراز در سال ۱۳۴۱از طرف
دولت برای گذراندن دوره تخصصی در ایاالت
متحده انتخاب شد.
دکتر خدادوست به عنوان اولین و تنها
دستیار خارجی در بخش چشم پزشکی

دانشگاه جانزهاپکینز در سال ۱۳۴۱پذیرفته
شد و دوران سه ساله دستیاری را به عنوان
بهترین دستیار مرکز چشم پزشکی ویلمر
شناخته شد.
وی در این دوران عالوه بر تحصیل در
علوم بالینی به طور فعال مشغول تحقیقات
در علوم پایه بود و مقاالت متعددی در
مجالت مختلف به چاپ رسانید .پس از
پایان دوران ،یک سال به عنوان مربی و
یک سال به عنوان استادیار در بخش چشم
پزشکی همان دانشگاه مشغول به کار شد و
در سال ۱۳۴۷علیرغم پیشنهاد و خواست
دانشگاه جانزهاپکینز عازم ایران و در بخش
چشم پزشکی دانشگاه شیراز به عنوان استاد
مشغول فعالیت شد.
از سال ۱۳۴۷تا ۱۳۵۹وی هر دو سال یک
بار به عنوان استاد مدعو ۶ماه را در بخش
چشم دانشگاه جانزهاپکینز برای ادامه
برنامههای تحقیقاتی گذراند و در این دوران
چندین مرتبه به عنوان مدرس در کشورهای
متعددی از جمله چین ،ترکیه ،سوریه،
عمان ،پرو ،اکوادور و ایتالیا دعوت شد .دکتر
خدادوست در سال ۱۳۵۹عازم آمریکا شد
و به عنوان استاد در بخش چشم دانشگاه

روزنامه دولت نیز نسبت به گرانی  22درصدی
مسکن ابراز نگرانی کرد .در حالی که روحانی و
نوبخت همچنان میگویند تورم را زیر  8درصد
نگه داشته ،قیمت مسکن و اجارهبها در کمتر از
یک سال بالغ بر  22درصد (بیش از یک پنجم)
افزایش داشت که فشاری سنگین را بر خانوارها
تحمیل میکند.
روزنامه ایران در این زمینه نوشت :در کنار رشد
معامالت آمار افزایش  22درصدی قیمت را نیز
در همین بازه زمانی نشان میدهد .موضوعی
که نگرانی را نسبت به ادامه افزایش قیمتها
در سال آینده و تاثیر آن بر روند رونق تدریجی
بازار مسکن ایجاد کرده است.
میانگین قیمت با حدود یک میلیون افزایش از
ابالغ وقت رسيدگي

نظر به اين كه آقاي هادي شرفي بوكالت از بانك مهر
اقتصاد دادخواستي به طرفيت آقاي غالمرضا كريمي
به خواسته مطالبه طلب تقديم و به كالسه 960854
شعبه سوم ثبت گرديده و از طرف خواهان نامبرده
مجهولالمكان معرفي گرديده لذا بدينوسيله وقت
رسيدگي روز دوشنبه مورخه  97/1/27ساعت 18:30
بعد از ظهر به نامبرده ابالغ ميگردد كه در جلسه
شوراي شعبه سوم الرستان فارس حضور به هم رسانند
در غير اين صورت تصميمات مقتضي اتخاذ ميگردد.
مدير دفتر شعبه  3مجتمع شوراي حل اختالف
الرستان  -ظفري
استان فارس  -الر شهرجديد  -قالت خاني  -جنب
دفتر امام جمعه  -كد پستي 7431734551
م  /الف 1200 /
ابالغ وقت رسيدگي

نظر به اين كه آقاي هادي شرفي بوكالت از بانك مهر
اقتصاد دادخواستي به طرفيت آقاي محسن پيلبند
به خواسته مطالبه طلب تقديم و به كالسه 960861
شعبه سوم ثبت گرديده و از طرف خواهان نامبرده
مجهولالمكان معرفي گرديده لذا بدينوسيله وقت
رسيدگي روز دوشنبه مورخه  97/1/27ساعت 17:30
بعد از ظهر به نامبرده ابالغ ميگردد كه در جلسه
شوراي شعبه سوم الرستان فارس حضور به هم رسانند
در غير اين صورت تصميمات مقتضي اتخاذ ميگردد.
مدير دفتر شعبه  3مجتمع شوراي حل اختالف
الرستان  -ظفري
استان فارس  -الر شهرجديد  -قالت خاني  -جنب
دفتر امام جمعه  -كد پستي 7431734551
م/الف1195/

حقوق ماهانه پادشاه عربستان
به گزارش سایت خبری انگلیسی میدل
ایستای حقوق ماهانه ملک سلمان بن
عبدالعزیز پادشاه عربستان که از خزانه
دولت برداشت میشود با حقوق ماهانه
بسیاری از سران کشورها فاصله زیادی
دارد .براساس همین گزارش ،یک منبع
نزدیک به دربار پادشاهی اعالم کرده مبلغ
اختصاص یافته به پادشاه عربستان نزدیک
به  3میلیارد ریال معادل  800میلیون دالر
در هر ماه است .این گزارش ،حقوق ماهانه
پادشاه عربستان را با ترزا مینخست وزیر
انگلیس و دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا
مقایسه کرده و نوشته ترامپ ساالنه 400
هزار دالر دریافت میکند بنابراین حقوق
ماهانه پادشاه عربستان  2هزار برابر حقوق
ساالنه رئیسجمهور آمریکا است.

کاخ صدام ،مرکز

ترک اعتیاد میشود
فارس :دولت عراق با واگذاری مجموعهای
از کاخهای «صدام» دیکتاتور معدوم عراق
در منطقه «االعظمیه» در شمال بغداد
به مرکزی برای ترک اعتیاد موافقت کرد.
مسئول اداره ساختمانهای حکومتی عراق
گفت :اولویت دولت این است که از این
کاخها در بخشهای مختلف بهره ببرد و از
این رو اداره ساختمانهای حکومتی در حال
هماهنگی برای استفاده وزارت بهداشت از
مجموعه کاخهای صدام در «االعظمیه» به
عنوان مرکز ترک اعتیاد است .گفته می شود
دیکتاتور سابق عراق نزدیک به  ۱۰۰۰کاخ
در استانهای مختلف عراق از جمله بغداد،
االنبار ،صالحالدین ،نینوا و بصره داشت.

سالح کشته شدهاند؟

جانزهاپکینز مشغول به کار شد.
پرفسور خدادوست از سوی شخصیتهای
برجسته در چشم پزشکی آمریکا به عنوان
بهترین جراح پیوند قرنیه در دنیا معرفی
شده است و شهرتش عالوه بر مقاالت علمی
متعدد و تحقیقات گسترده در زمینههای
مختلف و کیفیت درمان و تجربه در
درمان جراحی ،مدیون تحقیقات پایهای بر
ناراحتیهای سطح قرنیه است تا آنجا که
پیوندهای قرنیه روی مکانیسم دفع پیوند
برای ارج نهادن به فعالیتهای علمی وی

با عنوان Khodadoust rejection line

نامگذاری شده است.
کوفی عنان ،دبیرکل سابق سازمان ملل متحد
یکی از شخصیتهای سیاسی بینالمللی
است که با دستان توانمند این طبیب ایرانی
معالجه و درمان شد .سال  ۱۳۹۳بود که
سازمان علمی ،فرهنگی و تربیتی ملل متحد
(یونسکو) در آیین ویژهای از خدمات علمی
و اجتماعی پروفسور خدادوست ،دانشمند و
چشمپزشک شناخته شده ایرانی در شیراز
تجلیلکرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،بررسی
آمارهای رسمی نشان میدهد که از ابتدای
سال  2013سال تاکنون (کمی بیش از 5
سال پیش) ،در کشور آمریکا مجموعا 1624
مورد «تیراندازی با تلفات انبوه» رخ داده
است .در این تیراندازیها ،تاکنون 1882
تن کشته شدهاند و  6874نفر نیز مجروح
شدهاند.
بررسی جزئیتر آمارها طبق دادههای
گانوایولنسآرکایو نیز نشان میدهد از
ابتدای سال  2018تاکنون ( 67روز اخیر)
 41مورد تیراندازی با تلفات انبوه در نقاط
مختلف این کشور رخ داده است که طی
آن  68تن جان باخته و  164نفر زخمی
شدهاند.
اما اگر تعریف کلی «خشونتهای مسلحانه»
را معیار در نظر بگیریم ،از ابتدای سال جاری
میالدی تا کنون ( 67روز اخیر) 10139
حادثه خشونتآمیز مسلحانه در آمریکا
رخ داده است که طی آن  2675نفر جان
باخته و  4553نفر مجروح شدهاند .در بین
کشتهشدگان و مجرحان 112 ،نفر کمتر از
 11سال سن داشته و  511نفر نوجوان 12
تا  17ساله بودهاند.
آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم
به آقاي محمد محمدي فرزند علي

که قیمتها نسبت به تابستان متعادلتر میشد
افزایش قیمتها شدت گرفت به طوری که در
برخی مناطق این افزایش نامتعارف بود و به
عنوان مثال قیمت مسکن از متری  4/5میلیون

ابالغ وقت رسيدگي

نظر به اين كه آقاي هادي شرفي بوكالت از بانك مهر
اقتصاد به طرفيت آقاي مصطفي اميني به خواسته
مطالبه طلب تقديم و به كالسه  960858شعبه سوم
ثبت گرديده و از طرف خواهان نامبرده مجهولالمكان
معرفي گرديده لذا بدينوسيله وقت رسيدگي روز
دوشنبه مورخه  97/1/27ساعت  17:00بعد از ظهر به
نامبرده ابالغ ميگردد كه در جلسه شوراي شعبه سوم
الرستان فارس حضور به هم رسانند در غير اين صورت
تصميمات مقتضي اتخاذ ميگردد.
مدير دفتر شعبه  3مجتمع شوراي حل اختالف
الرستان  -ظفري
استان فارس  -الر شهرجديد  -قالت خاني  -جنب
دفتر امام جمعه  -كد پستي 7431734551
م/الف1199/
ابالغ وقت رسيدگي

کوتاه از سراسر جهان

چه تعداد آمریکایی به ضرب

تورم بازار مسکن  3برابر نرخ اعالمی روحانی
 5/4میلیون تومان در سال  95به  5/5میلیون
تومان در سال  96رسیده است.
به عقیده فعاالن بازار مسکن رشد قیمت بعد
از رکود چند ساله امری غیرطبیعی نیست اما
رشد بیش از توان خرید متقاضیان مصرفی به
عنوان متقاضیان واقعی بازار مسکن که چند
سال در انتظار افزایش توان مالی خود برای
خرید مسکن ماندهاند تهدیدی برای رونق بازار
مسکن محسوب میشود.
رشد قیمتها از آنجا نگرانیهایی ایجاد کرده
که در تابستان که هر سال بیشترین تعداد
معامالت و افزایش قیمتها را در بازار مسکن
شاهد هستیم افزایش قیمت تدریجی و اندک
بود اما در فصل پاییز برخالف سالهای گذشته

حه
صف
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نظر به اين كه آقاي هادي شرفي بوكالت از بانك مهر
اقتصاد دادخواستي به طرفيت آقاي حسن كريمي
به خواسته مطالبه طلب تقديم و به كالسه 960855
شعبه سوم ثبت گرديده و از طرف خواهان نامبرده
مجهولالمكان معرفي گرديده لذا بدينوسيله وقت
رسيدگي روز دوشنبه مورخه  97/1/27ساعت 19:00
بعد از ظهر به نامبرده ابالغ ميگردد كه در جلسه شوراي
شعبه سوم الرستان فارس حضور به هم رسانند در غير
اين صورت تصميمات مقتضي اتخاذ ميگردد.
مدير دفتر شعبه  3مجتمع شوراي حل اختالف
الرستان  -ظفري
استان فارس  -الر شهرجديد  -قالت خاني  -جنب
دفتر امام جمعه  -كد پستي 7431734551
م/الف1196/

در تابستان به متری بیش از  7میلیون در پاییز
و زمستان رسید.
اکنون نیز بیشتر نگرانیها از ادامه رشد
غیرمنطقی در سال آینده است.

ابالغ وقت رسيدگي

نظر به اين كه آقاي هادي شرفي بوكالت از بانك مهر
اقتصاد دادخواستي به طرفيت آقاي حسن كريمي
به خواسته مطالبه طلب تقديم و به كالسه 960856
شعبه سوم ثبت گرديده و از طرف خواهان نامبرده
مجهولالمكان معرفي گرديده لذا بدينوسيله وقت
رسيدگي روز دوشنبه مورخه  97/1/27ساعت 18:00
بعد از ظهر به نامبرده ابالغ ميگردد كه در جلسه
شوراي شعبه سوم الرستان فارس حضور به هم رسانند
در غير اين صورت تصميمات مقتضي اتخاذ ميگردد.
مدير دفتر شعبه  3مجتمع شوراي حل اختالف
الرستان  -ظفري
استان فارس  -الر شهرجديد  -قالت خاني  -جنب
دفتر امام جمعه  -كد پستي 7431734551
م/الف1198/
ابالغ وقت رسيدگي

نظر به اين كه آقاي هادي شرفي بوكالت از بانك مهر
اقتصاد دادخواستي به طرفيت آقاي علي باقري به
خواسته مطالبه طلب تقديم و به كالسه 960860
شعبه سوم ثبت گرديده و از طرف خواهان نامبرده
گرديده لذا بدينوسيله وقت
مجهولالمكان
رسيدگي روز دوشنبه مورخه  97/1/27ساعت 16:30
بعد از ظهر به نامبرده ابالغ ميگردد كه در جلسه
شوراي شعبه سوم الرستان فارس حضور به هم رسانند
در غير اين صورت تصميمات مقتضي اتخاذ ميگردد.
مدير دفتر شعبه  3مجتمع شوراي حل اختالف
الرستان  -ظفري
استان فارس  -الر شهرجديد  -قالت خاني  -جنب
دفتر امام جمعه  -كد پستي 7431734551
م/الف1197/

آگهي ابالغ وقت دادرسي

بدينوسيله اعالم ميگردد آقايان اهللداد
و علي حسين كرمي دادخواستي به
خواسته اثبات مالكيت در پالك 993/7
بخش  8فارس ،ابطال سند و انتقال
سند نسبت به قطعه زمين به مساحت
 485متر مربع در پالك فوق بطرفيت
خواندهها آقايان خسرو ،كاوه ،آرش،
اشكان ،عطارد و جعفر همگي با شهرت
نجفي و خانم فريده حقيقت پژوه تسليم
شعبه دوم دادگاه عمومي فيروزآباد
فارس نموده است كه به اين شعبه ارجاع
و به شماره بايگاني 960527ثبت و
وقت رسيدگي آن تاريخ 1397/02/09
ساعت  11صبح تعيين شده است به
علت مجهولالمكان بودن خواندهها و
همچنين به درخواست خواهان پرونده
و دستور دادگاه و تجويز ماده  73قانون
آئين دادرسي مدني مراتب يك نوبت
آگهي ميشود تا خواندهها از تاريخ انتشار
اين آگهي ظرف مدت يك ماه به دفتر
اين دادگاه واقع در فيروزآباد مراجعه و
ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم
دادخواست و ضمائم مربوطه را دريافت
نموده و در وقت ياد شده جهت رسيدگي
حاضر گردد در غير اين صورت وفق
مقررات قانوني اتخاذ تصميم خواهد شد .
منشي شعبه دوم دادگاه عمومي
شهرستان فيروزآباد  -كشاورزي
م/الف378/

خواهان خانم صفيه صبوري دادخواستي به
طرفيت خوانده آقاي محمد محمدي به خواسته
ثبت واقعه ازدواج مطرح كه به اين شعبه ارجاع و
به شماره پرونده كالسه 9609987188300788
شعبه اول دادگاه عمومي بخش گراش ثبت و وقت
رسيدگي مورخ  1397/02/03ساعت 12:00
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع
ماده  73قانون آئين دادرسي مدني به علت
مجهولالمكان بودن خوانده و درخواست خواهان
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار
آگهي ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از
تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و
ضمن اعالم نشاني كامل خود و معرفي شهود خود
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در
وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر
گردد.
منشي دادگاه بخش شعبه اول دادگاه عمومي
بخش گراش  -مجتبي شرف ديني
استان فارس  -بخش گراش  -بلوار گلزار شهدا
 جنب هالل احمر  -كد پستي 7441966345م/الف355 /
آگهي احضار متهم از طريق دادسرا

نظر به اين كه آقاي رضا اكبري فرزند انور به اتهام
بياحتياطي در امر رانندگي منجر به ايراد صدمه
بدني غير عمدي موضوع شكايت اقدس دالم و
محبوبه فخرايي از طرف اين شعبه دادسرا تحت
تعقيب ميباشد و ابالغ اوراق احضاريه به واسطه
نامعلوم بودن محل اقامت نامبرده ميسور نگرديده
بدينوسيله در اجراي ماده  174قانون آئين
دادرسي كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف
يك ماه پس از انتشار آگهي در شعبه اول دادياري
دادسراي عمومي و انقالب شهرستان الرستان به
منظور پاسخگويي و دفاع از اتهام انتسابي حاضر
شده و در صورت عدم حضور پس از يك ماه از
تاريخ انتشار آگهي اقدام قانوني معمول و منجر به
تصميم مقتضي خواهد شد.
داديار شعبه اول دادياري دادسراي عمومي و
انقالب الرستان  -حميد رجبپور م  /الف 1193 /
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مواد الزم :

استفاده نمایید.

طرز تهیه :

مواد الزم :

روغن جامد،یک فنجان
ماست ،یک فنجان سر خالی
شیر ،دو قاشق غذاخوری
بیکینگ پودر ،به اندازه ی سر قاشق چایخوری
آرد،به میزان الزم
پودرقند یا شکر،به میزان الزم
روغن مایع،یک لیوان جهت سرخ کردن قطابها
مواد الزم برای وسط قطاب:

به اندازه ی  200گرم مغز پسته و شکر
آسیاب شده یا مغز گردو و شکر آسیاب شده
یا پودرنارگیل و پودرشکر که بسته به سلیقه
ی خود یکی از این مواد را انتخاب کرده و
با مقداری هل و وانیل و برای راحتی کار با
یک قاشق مربا خوری گالب یا عرق بید مشک
مخلوط نموده  ،برای وسط قطابها از این مواد
خیلی وقت ها خیلی از ما یک عکس یا دستور
خوب را در اینترنت می بینیم و دلمان می
خواهد آن را درست کنیم با کلی ذوق و شوق
صفحه را باز می کنیم و می خوانیم و بعد می
بینیم یکی دو تا از موادی که واقعا الزم داریم
را نداریم ولی برای هر ماده ای جایگزینی
وجود دارد که در لیست زیر می توانید بینید.
 2/1قاشق چایخوری جوش شیرین
جایگزین  2 :قاشق چایخوری بکینگ پودر
***
 1لیوان باتر میلک ( ) buttermilk
جایگزین  :یک لیوان شیر+یک ق غ آب لیمو
یا سرکه سفید(برای  ۵تا  ۱۰دقیقه استراحت
کند) یا یک لیوان ماست ساده
***
 30گرم شکالت تلخ
جایگزین  3:قاشق غذاخوری پودر کاکائو 1 +
قاشق غذاخوری کره یا روغن
***
 1لیوان شربت ذرت ( ) corn syrup
جایگزین  1 :لیوان عسل یا  4/3لیوان پودر
قند  4/1 +لیوان شیر

ابتدا در ظرفی روغن  ،ماست ودو قاشق شیر را با
هم خوب بزنید  .آرد وبیکینگ پودر را کم کم به
آنها اضافه کنید تا خمیر لطیف ونرمی به دست
آید وکنار بگذارید.
برای پیچیدن قطابها هم میتوانید خمیر را با
وردنه بر روی سطح صافی پهن کرده و با ته یک
لیوان یا فنجان خمیرهای دایره ای شکل هم
اندازه ای را از این خمیر پهن شده جدا کنید
.سپس در وسط هر دایره مقداری از مواد وسط
قطاب را با قاشق مربا خوری ریخته ودو طرف
آن را ببندید که در صورتی که بتوانید آنها را
بپیچید بسیار زیباتر و بهتر است و در غیر این
صورت همینطور آنها را ساده بسته تا مواد وسط
آن دیده نشود و بیرون نریزد و یا اطراف دایره
را باال آورده ویک جا جمع کنید تا شبیه باقلوا
ترکی شود.اگر کار با وردنه برایتان سخت است
می توانید خمیرها را به شکل گلوله های هم
اندازه درآورده و کف دست پهن کنید ومواد را
وسط آنها ریخته و بپیچید و پس از آماده شدن،
همه ی آنها را در ظرفی گود که کامال درروغن
فرو روند سرخ کنید و بعد از بیرون کشیدن آنها
از داخل روغن درون صافی قرار داده تا روغن
اضافی آنها کشیده شود وسپس درون پودر قند
یا شکر بغلطانید .

***
پودر کاکائو 3 :ق غ ( 20گرم)
جایگزین  3 :ق غ پودر کاکائو معمولی 8/1 +ق
چ جوش شیرین
***
 1قاشق غذاخوری آرد ذرت ( )Cornstarch
جایگزین  2 :ق غ آرد معمولی
***
 1قاشق چایخوری کرم تار تار
جایگزین  2/1 :ق چ سرکه سفید یا آبلیمو
***
 1لیوان خامه معمولی
جایگزین  1 :لیوان سر خالی شیر پر چرب 2 +
قاشق غذاخوری کره ذوب شده
***
 1لیوان Heavy cream
جایگزین  3/2 :لیوان شیر پر چرب  75 +گرم
کره ذوب شده
***
 1لیوان خامه ترش
جایگزین  1 :لیوان ماست یا  4/3لیوان شیر یا

مواد الزم:

مواد الزم برای وسط کلمپه:

خرمای بدون هسته 400،گرم
مغز گردوی خورد شده 200،گرم
هل ،قلمفور و جوزهندی،به میزان الزم
بادیون و زنجبیل،به میزان الزم
پودر پسته برای تزیین به میزان الزم
طرز تهیه :

ابتدا دو عدد تخم مرغ را به همراه هل و وانیل
خوب زده ،سپس روغن را اضافه کرده
و پس از آن شکر و آرد .این مواد را خوب
مخلوط کنید و بعد از آن مخلوط شیر و آب را
بیا فزایید تا خمیر لطیف و نرمی به دست آید.
مواد داخل کلمپه را کامال یکدست با هم
مخلوط کرده و کنار بگذارید.
به دو روش می توانید کلمپه را قالب زده و
آماده کنید:
روش اول  :خمیر را با وردنه روی سطحی صاف

پهن کرده و با ته فنجان یا لیوان به شکل
دایره های هم اندازه در آورید و پس از آن که
مواد خرمایی که به شکل گلوله های کوچک
در آورده اید را وسط آن گذاشتید یک دایره
ی خمیری را روی آن قرار داده و دور آن را
ببندید و مثل خمیر قطا ب بپیچید.
روش دوم :خمیرها را با دست گلوله ای شکل
کرده ،کف دست پهن کنید و مواد خرما را
وسط آن قرار داده و اطراف آن را ببندید و
سپس با استفاده از قالبهای مخصوص کلمپه
روی آن را قالب بزنید
وقتی همه ی کلمپه ها پیچیده و آماده شدند
آنها را داخل سینی فر چیده و در طبقه ی
وسط و با دمای  180درجه به مدت  15تا 20
دقیقه گذاشته و پس از پخته شدن روی آن را
با پودر پسته تزیین کنید و بگذارید سرد شده
 ،سپس نوش جان کنید.

طرز تهیه کوکی میکری
طرز تهیه کوکی میکری:

مواد الزم:

2پیمانه آرد3پیمانه شکر 3پیمانه روغن 3پیمانه شیر 3عدد تخم مرغ 1قاشق مرباخوری بیکینگ پودر 1قاشق چای خوری وانیل 1قاشق چای خوری زعفران 2-قاشق چای خوری پودر کاکائو

روغن جامد 125 ،گرم
آرد نخودچی 250،گرم
پودر قند 125،گرم
پودر هل نرم  1،قاشق غذاخوری
خالل پسته ،به میزان الزم برای تزیین

طرز تهیه :

ابتدا روغن جامد ،پودر
قند و پودر هل را با
هم مخلوط کنید و با
همزن بزنید تا خمیر
صاف ،نرم و یکدستی
درست شود.
آرد نخودچی را کم
کم به مواد اضافه
کنید و خمیر را ورز
دهید تا به هم بچسبد.
سپس اجازه دهید خمیر24
ساعت داخل فضای آشپزخانه
بماند .در این مرحله می توانید به
دو روش عمل کنید :یا خمیر را داخل کیسه
فریزر بگذارید و زمان دهید یا اینکه شیرینی را
به شکل دلخواه فرم دهید و قالب بزنید ،روی
سینی فر بچینید و بعد از  24ساعت سینی را
داخل فر بگذارید.
برای درست کردن شیرینی می توانید خمیر

را به قطر یک سانت روی سطح صافی پهن
کنید و به صورت سنتی قالب بزنید یا اینکه
به اندازه یک فندق از خمیر بردارید ،داخل
دست گرد کنید و روی آن را با نوک چاقو
شکل دهید .همچنین می توانید با ماسوره
شیرینی روی خمیرها را مانند ُگل
شکل دهید.
شیرینی های آماده را
با فاصله روی سینی
فری که کف آن
روغنی
کاغذ
اید،
انداخته
بچینید و روی هر
کدام یک خالل
پسته بگذارید.
سینی
سپس
شیرینی را  20دقیقه
در طبقه وسط با حرارت
 150درجه سانتیگراد فر
بگذارید تا شیرینی ها بپزند.
برای اینکه آرد نخودچی بهتری داشته باشید
می توانید خودتان از نخودچی گل (خام) آرد
نخودچی تهیه کنید .نخودچی را آسیاب کرده
و الک کنید .بدین ترتیب آرد نخودچی خالص
دارید و در نتیجه شیرینی شما طعم بهتری
خواهد داشت.

مواد الزم :

پودر قند 250،گرم
كره آب شده 250،گرم
زرده تخممرغ 2،عدد
هل ساييدهشده،يك قاشق مرباخوري
وانيل 8/1،قاشق چايخوري
زعفران آب كرده،به ميزان الزم
سياهدانه و پودرپسته،به ميزان الزم
آرد گندم ،برنج و نخودچي،به ميزان الزم
طرز تهيه:

كره را در يك ظرف روي حرارت ماليم قرار
ميدهيم تا دوغ كره از بين برود اين كار باعث
لطيفتر شدن شيريني ميگردد .بعد از خنك
شدن كره پودرقند را به آن اضافه كرده و با
همزن آنقدر ميزنيم تا رنگ آن شكري شود
و به طوري كه پرههاي همزن روي مواد جا
بيندازد .زرده تخممرغ ،وانيل و هل ساييده شده
را اضافه كرده و باز با همزن آنقدر هم ميزنيم
كه زرده محو گردد .سپس مواد به دست آمده
را به سه قسمت تقسيم كرده و به هر كدام
جداگانه از آردهاي ذكر شده ميافزاييم.
ابتدا با نوك انگشتان دست آرد و مواد را مخلوط
ميكنيم تا جذب يكديگر شود و خمير به دست
نچسبد 15 .دقيقه به خمير استراحت ميدهيم
و بعد آن را روي سطحي صاف با وردنه باز كرده

لیست جایگزین مواد در آشپزی و شیرینی پزی

طرز تهیه شیرینی کلمپه
آرد،یک کیلو
روغن جامد یا کره 400،الی  500گرم
تخم مرغ 2،عدد
شکر 200،گرم
شیر به همراه کمی آب ،نصف لیوان
هل و وانیل ،به میزان الزم

شیرینی خانگی مخصوص عید

شیرینی نخودچی

قطاب خانگی

آرد الک شده ،وانیل ،شکر و بیکینگ پودر
را با هم مخلوط کنید سپس روغن ،شیر و
تخم مرغ را نیز به آن اضافه کنید و با هم
خوب مخلوط کنید.ساندویج میکر را به برق
بزنید و درش رو باز بگذارید .بعد شبکه های
ساندویج میکر را با روغن چرب کنید .مواد
را دو قسمت کنید .به یک قسمت از موادتان
زعفران حل شده غلیظ ،پودر کاکائو یا رنگ
خوراکی اضافه کنید 1.قاشق غذاخوری از مایه
کیک رو بریزید داخل هر شبکه ،بعد هم در
آن را ببندید و طبق روش کار با دستگاهتان
می توانید مطمئن شوید که پخته شده یا نه.
روی کوکی ها را هم قبل از بستن در چند تا
خالل پسته و مغز گردو و یا شکالت چیپسی
بریزید .انتظار تغییر رنگ روی کوکی ها را
نداشته باشید.
برای هر سری حدودا  5دقیقه کافی می باشد.
سرد شده کوکی ها خوشمزه تر از گرم آن
است.

ماست  75 +گرم کره ذوب شده
***
 1عدد بزرگ تخم مرغ کامل
جایگزین  :دو زرده تخم مرغ بزرگ +یک ق غ
آب(برای کیک و شیرینی)
جایگزین  :دو زرده بزرگ (برای کاستارد,
پودینگ  ,موس و غیره)
***
 1لیوان آرد ( ) self-rising
جایگزین  1 :لیوان آرد معمولی  1 +و  2/1قاشق
چایخوری بیکینگ پودر  4/1 +قاشق چایخوری
نمک
***
 1لیوان شربت ( ) maple
جایگزین  1 :لیوان عسل
***
 1لیوان مالس ( ) Molasses
جایگزین  1 :لیوان عسل یا  4/3لیوان شکر
قهوه ای حل شده در  4/1لیوان آب
***
 1لیوان شکر قهوه ای

جایگزین  1 :لیوان شکر سفید
***
 1لیوان پنیر ماسکارپونه
جایگزین  4/3 :لیوان پنیر خامه ای 4/1 +
لیوان خامه
***
 1لیوان دوغ
جایگزین  1 :لیوان ماست یا  1قاشق غذاخوری
آبلیمو یا سرکه  1 +لیوان شیر
***
 ۱قاشق غذا خوری نشاسته ذرت یا آرد ذرت
جایگزین  ۲ :قاشق غذاخوری آرد یا  ۱قاشق
ی یا  ۱قاشق
غذاخوری نشاسته سیب زمین 
غذاخوری نشاسته برنج
***
 1لیوان شیره ذرت
جایگزین 1 :و  1/4لیوان شکر  3/1 +لیوان آب
یا  1لیوان عسل
***
 1لیوان شیر تغلیظ شده
جایگزین  1 :لیوان خامه پاستوریزه

***
 1قاشق چایخوری پودر زنجبیل
جایگزین  2 :قاشق چایخوری زنجبیل تازه رنده
شده
***
 1لیوان پیازچه خرد شده
جایگزین  1 :لیوان پیاز یا تره فرنگی یا موسیر
خرد شده
***
 1لیوان سس مایونز
جایگزین  1 :لیوان خامه ترش یا  1لیوان ماست
***
 1لیوان شیره انگور یا خرما
جایگزین  4/3 :لیوان شکر قهوه ای  1 +قاشق
چایخوری عسل
***
 1لیوان شیر ترش
جایگزین  1 :قاشق غذاخوری سرکه یا آبلیمو
 1 +لیوان شیر
***

آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

تا ته چین ها به راحتی از قالب جدا شوند و
برنج بیرون نریزد.
برای پخت ته چین دمای فر باید  180درجه
باشد.در ضمن یادتان باشد که فر را از قبل گرم
کرده باشید .مدت زمان پخت آن هم بسته به
اندازه و نوع قالب مافین دارد .این زمان بین
 50تا  90دقیقه است  .نکته دیگر این است که
قالب را در طبقه وسط فر قرار دهید.
در ته چین مرغ و بادمجان می توانید مانند
نمونه های تصویری بادمجان
حلقه شده و سرخ شده را
ته قالب ته چین بگذارید
یا در الیه های
میانی ،فقط
یادتان باشد
که پوست
بادمجان را
نگیرید تا
اختالف رنگ،
ته چین را زیباتر
کند.

آقای رضا روانبخش فرزند احمد علي به شرح درخواستي
كه به کالسه س  /1شعبه اول این شورا ثبت گرديده
درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان مرحوم احمدعلي روانبخش فرزند مرادعلي
به شناسنامه  456صادره از الرستان در تاریخ 87/10/6
در اقامتگاه دائمی خود شهرستان الرستان بدرود زندگی گفته
ورثه آن مرحوم منحصر است به
-1رضا روانبخش فرزند احمد علي ش ش  146الرستان
-2محمود روانبخش فرزند احمد علي ش ش 326
الرستان
-3نعمت روانبخش فرزند احمد علي ش ش  299الرستان
-4همت روانبخش فرزند احمد علي ش ش  327الرستان
-5محمد روانبخش فرزند احمد علي ش ش  145الرستان
-6جيران روانبخش فرزند احمد علي ش ش  446الرستان
-7ليال روانبخش فرزند احمد علي ش ش  298الرستان
-8ماهزاده روانبخش فرزند احمد علي ش ش  972الرستان
فرزندان متوفي
-9زيبا مهرآور فرزند نگهدار ش ش 2500661113
الرستان همسر متوفي والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف
یک ماه به اين شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
ناصر فنوني  -رئيس شوراي حل اختالف شعبه اول الرستان
م  /الف 1194 /

و با قالبهاي ريز ،قالب ميزنيم و در سيني
گالوانيزه مخصوص فر چيده و در طبقه وسط فر
به مدت  10الي  15دقيقه با حرارت  350درجه
سانتيگراد حرارت ميدهيم.
به خمير گندم ميتوان زعفران آبكرده اضافه
كرد تا شيريني زعفراني هم داشته باشيم.
با زعفران آبكرده ،سياهدانه و پودرپسته روي
شيرينيها را تزئين ميكنيم.
نكته :

با توجه به ظريف بودن اين نوع شيريني بايد
حتما آرد را از پارچه حرير رد كنيم تا سبوس و
هرگونه زبري آرد گرفته شود و آرد بسيار نرمي
به دست آيد.
شيريني ريز را بعد از سردشدن از سيني جدا
ميكنيم تا له و خرد نشود.

 1لیوان روغن جامد
جایگزین  225:گرم کره
***
 1قاشق چایخوری بکینگ پودر
جایگزین  2/1 :قاشق چایخوری کرم تارتار +
 4/1قاشق چایخوری جوش شیرین
***
 1قاشق غذاخوری سرکه بالزامیک
جایگزین  1 :قاشق غذاخوری سرکه قرمز +
 2/1قاشق چایخوری شکر
***
 1لیوان سس گوجه فرنگی
جایگزین  3/1 :لیوان رب گوجه فرنگی 2/1 +
لیوان آب
***
 1لیوان آرد سبوس دار
جایگزین  4/3 :لیوان آرد معمولی  2 +قاشق
غذاخوری سبوس گندم یا جو
***
 1لیوان آب مرغ یا گوشت
جایگزین  1 :لیوان آب  1 +بسته کوچک
عصاره مرغ یا گوشت

لوز نارگیل خانگی

فوت و فن های ته چین قالبی

برای درست کردن ته چین های سبزی پلو
ماهی ،آلبالوپلو و مرغ و بادمجان کافی است
مواد الزم برای پخت هر یک از ته چین ها
را آماده کنید .در این نوع ته چین ها شما
قرار است به جای قابلمه از قالب های مافین
و به جای اجاق گاز از فر اجاق گاز یا مایکروفر
استفاده کنید .اگر می خواهید گوشت ته
چین تان به چشم بیاید  ،آن را تفت دهید
و روی ته چین قرار دهید یا این که آن را
کف قالب بگذارید و مواد
را روی آن بریزید تا با
برگرداندن قالب تکه
گوشت روی ته
چین قرار
بگیرد.
یا د تا ن
با شد
د ا خل
قالب ها را
باید با روغن
خوب چرب کنید

حه
ف

سال بیست و ششم -اسفند ماه -1396جمادی الثانی - 1439شماره 96/12/22-1174

دادنامه

مواد الزم:

شکر 2،پیمانه یا  200گرم
آب،ا پیمانه یا  100گرم
پودر نارگیل (نرم وچرخ شده یا آسیاب شده)،
 2پیمانه یا  200گرم
طرز تهیه:

ابتدا برای تهیه ی شربت این شیرینی شکر
و آب را مخلوط کرده تا کامال شکر در آب
حل شود .سپس این محلول را روی حرارت

شاكي:آقاي حميدرضا رعيتي فرزند يداله به نشاني فارس  -فيروزآباد  -بلوار امام
حسين ك شهيد براتي
متهم :آقاي رضا شادي فرزند عزت به نشاني فارس  -فيروزآباد
اتهامها-1 :فحاشي -2ايراد جرح عمدي با چاقو
بتاريخ هفدهم بهمن ماه نود و شش در وقت فوقالعاده پرونده كالسه فوق تحت
نظر است؛ دادگاه با مالحظه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي اعالم و با
استعانت از خداوند متعال به شرح زير مبادرت به صدور رأي ميگردد:
رأي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي رضا شادي فرزند عزت داير بر جرح عمدي با چاقو
موضوع شكايت حميدرضا رعيتي فرزند يداله با عنايت به محتويات پرونده ،
كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقالب شهرستان فيروزآباد ،شكايت
شاكي ،گواهي پزشكي قانوني ،متواري بودن متهم و عدم حضور وي در جلسه
رسيدگي ،بزه انتسابي به وي محرز و مسلم بوده ،فلذا در خصوص جنبه عمومي
بزه مستندا ً به تبصره ماده  614قانون مجازات اسالمي بخش تعزيرات مصوب
 ،1375حكم به محكوميت متهم موصوف به تحمل يك سال حبس تعزيري
صادر و اعالم مينمايد ،ثانياً در مورد جنبه خصوصي جرم نيز با توجه به مطالبه
ديه از ناحيه شاكي خصوصي ،به استناد مواد -462-450-449-448-145-17
 709قانون مجازات اسالمي مصوب  ،1392حكم به پرداخت دو سوم ديه كامله
بابت دو عدد جائفه در ناحيه سمت چپ سينه ،نه درصد ديه كامله بابت ارش
پارگي عضله قلب و عمل جراحي روي قفسه سينه و ترميم جراحات در حق
شاكي صادر مينمايد .رأي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل
واخواهي در همين شعبه و سپس ظرف بيست روز پس از انقضاء مهلت واخواهي،
قابل تجديد نظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان فارس ميباشد.
رئيس شعبه  102دادگاه كيفري دو فيروزآباد  -عبداله محمدي
م/الف379/

گذاشته تا بجوشد و قوام آید .پس از آن شربت
را به ظرف دیگری منتقل کرده و خوب بزنید تا
سفید شود و پودر نارگیل را به آن اضافه کنید
و مخلوط نمایید و در ظرف پیرکس ریخته  ،بال
فاصله داخل فر قرار دهید وبه مدت  20دقیقه
صبر کنید تا پخته شود .بعد از پخته شدن آنها را
به شکل لوزی بریده و در ظرفی دیگر بچینید و
با چای نوش جان کنید.
آگهي ابالغ وقت دادرسي

بدينوسيله اعالم ميگردد خانم گلبناز موزيريان دادخواستي به
خواسته اثبات مالكيت در پالك  5و  6از اصلي  999و اعتراض
ثالث به دادنامه شماره  421تاريخ  1393/9/19صادره از شعبه
عشاير عمله شوراي حل اختالف فيروزآباد بطرفيت خوانده موسسه
اقتصادي سازمان تبليغات اسالمي تسليم شعبه دوم دادگاه عمومي
فيروزآباد فارس نموده است كه به اين شعبه ارجاع و به شماره
بايگاني 950602ثبت و وقت رسيدگي آن تاريخ 1397/02/08
ساعت  10صبح تعيين شده است به علت مجهولالمكان بودن
خوانده و همچنين به درخواست خواهان پرونده و دستور دادگاه و
تجويز ماده  73قانون آئين دادرسي مدني مراتب يك نوبت آگهي
ميشود تا خوانده از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت يك ماه
به دفتر اين دادگاه واقع در فيروزآباد مراجعه و ضمن اعالم نشاني
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم مربوطه را دريافت نموده
و در وقت ياد شده جهت رسيدگي حاضر گردد در غير اين صورت
وفق مقررات قانوني اتخاذ تصميم خواهد شد .
منشي شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان فيروزآباد  -كشاورزي
م/الف377/

ص

برنامه ریزی  12ماهه
برای تمیز نگه داشتن خانه

فروردین:سال نو شده است و به تازگی از
گردگیری و خانه تکانی عید راحت شده اید .اما
برای سال آینده نیازمندی های خانه را به صورت
یک فهرست درآورید و در طول سال شروع به
تکمیل آن کنید.
اردیبهشت:در این ماه صبح ها هوا روشن تر و
روزها طوالنی تر است؛ بنابراین زمان خوبی برای
رسیدگی به پنجره ها ست .تابش آفتاب باعث می
شود که حتی کوچک ترین لکه ها و کثیفی های
پنجره ها به خوبی نمایان شوند.
خرداد:مناطقی را که روی آن ها به سرعت
گردوغبار می نشیند ،شناسایی کنید .جاهایی
مانند المپ ها ،پرده ها ،قفسه ها ،قاب ها ،پرده
ها ،تابلوها و جاهایی که ممکن است در گردگیری
نادیده بگیرید.
تیر:حاال که بچه ها در تعطیالت تابستانی به سر
می برند ،لباس ها و اسباب بازی های آنان را
دسته بندی و ساماندهی کنید.
مرداد:فضای بیرونی خانه را تمیز کنید .مث ً
ال
پارکینگ را سروسامان دهید و نظافت کنید،
جدول و راه فاضالب را تمیز کنید و در باغچه
گل بکارید.
شهریور:حاال تقریباً نیمی از سال را پشت سر
گذاشته ایم .برای داشتن یک خانۀ تمیز و ازبین
بردن گردوخاک نشسته بر مبل ها ،تشک ها و
کوسن از بخارشو استفاده کنید.
دیوارهای گچی را با هر نوع مواد یا وسایل
نمیتوان پاک کرد ،زیرا ممکن است لکه
بزرگتر و بدنماتری ایجاد شود .در اینجا
روشهای مناسب برای تمیز کردن دیوار گچی
از لکههای مختلف مثل مداد ،خودکار و جای
تابلو یاد داده شده است.
اگر دیوار خانه شما گچی است و هنوز رنگ
نشده است ،به طور کلی برای تمیز کردن آن
میتوانید از مایع ظرفشویی و اسکاچ استفاده
کنید .همچنین یک راه ساده و سریع برای
تمیز کردن دیوار گچی استفاده از سمباده
است .برای تمیز کردن کلی دیوار گچی
محلول جوش شیرین نیز میتواند تا حدودی
لکهها و سیاهیها را از بین ببرد.
تمیز کردن انواع مداد از روی دیوار گچی
 -1روش تمیز کردن مداد رنگی از روی دیوار

برای پاک کردن رد مداد رنگی از روی دیوار
می توانید مقداری خمیر دندان را روی یک
مسواک کهنه بمالید و به آرامی روی خطوط
مداد رنگی را تمیز کنید .همچنین میتوانید
مقداری جوش شیرین را در آب مخلوط کنید

مهر:پس از گذشت فصل تابستان و گشت
وگذارهای تابستانی ،کف پوش ها و فرش ها
حسابی کثیف و خاکی شده اند ،نیازمند یک
نظافت درست و حسابی هستند.
آبان:با طوالنی تر شدن شب ها ،بهتر است
که پردۀ همۀ اتاق ها را بشویید تا در پاییز و
زمستان تمیز باشند و در خانه احساس راحتی
کنید .برای آشنایی با اصول شستن و تمیزکردن
پرده ها اینجا را ببینید.
آذر:اگر فقط می خواهید نقاشی کنید یا اگر
می خواهید تعمیرات انجام دهید ،مراقب تغییر
دکوراسیون باشید.
دی :فضای زیر تخت ،مبل ،کمد و کابینت را
هدف قرار دهید .مطمئن شوید زیر ،پشت و
اطراف هر قسمتی در خانه کام ً
ال تمیز و مرتب
شده است.
بهمن :برای داشتن یک خانۀ تمیز در سال نو،
لوازم آشپزخانۀ خود را برای عید نوروز آماده
کنید .به یاد داشته باشید که عالوه بر تمیز
کردن سطوح آشپزخانه ،یخچال و فریزر ،ماشین
لباسشویی ،ماشین ظرفشویی و اجاق گاز هم
باید کامأل تمیز شوند.
اسفند :همچنان که به استقبال نوروز می روید،
بهتر است که سرویس بهداشتی و آشپزخانه را
به خوبی نظافت کنید.

ابتدا تمامی فنجان های کثیف
اطرافتان را ،در داخل
سینک ظرف شویی تان،
جمع کنید .از جمع کردن
تمامی فنجان های قهوه و چای
تان  ،یا هر فنجان کثیفی که نیاز
به شست وشو دارند ،حتماً اطمینان
حاصل فرمایید.
آب و مایع ظرف شویی را اضافه
کنید
داخل ظرف شویی تان را با
آب بسیار گرم و به مقدار کافی،
تا بیشتر از نصف ،پر کنید .به
داخل سینک و اسفنج مورد
استفاده ،به یک مقدار،
مایع ظرف شویی (به
اندازه ی
تنها یک
فشار نسبتاً
محکم ) ،
و
ریخته
سپس از خیس بودن اسفنجتان اطمینان
حاصل فرمایید .تمامی فنجان ها را داخل
سینک آب داغ قرار دهید و به تمیز کردن
آنها دست به کار شوید .بعد از اینکه فنجان
ها تمام شدند ،شما می توانید ظروف و
وسایل آشپزی را نیز بشورید.
شستن فنجان ها را با اسفنج انجام دهید
تمامی لکه های دسته ،زیر و داخل فنجان را
به خوبی تمیز کنید ،همچنین لبه ی فنجان
ها را به خوبی از لکه تمیز کنید .انجام ندادن
این کار ،غیر بهداشتی می باشد.
فنجان هایی که لکه ی قهوه ،در آنها می
باشد را ،با فشار مضاعف تمیز کنید  ،به
همراه تعدادی لکه از نوع دیگر ،لکه قهوه
نیاز به فشار بیشتری در ساییدن نیاز دارد.
همچنین زمان بیشتر درون سینک آب گرم
می تواند به نرم شدن لکه ها کمک کند.
با آب داغ بشورید

آب و کف فنجان ها را ،حتما ً با آب خیلی

ترفندهایی رابرای تمیز نگه داشتن آشپزخانه
درزمان آشپزی آشنا می نماییم که میتواند
به شمادر تمیز نگه داشتن آشپزخانه کمک
کند.
برای تمیز ماندن پیشخوان آشپزخانه،ظروف
همه ی مواد الزم را در یک سینی قرار بدهید
که دم دستتان باشد.
اطراف در روغن را دستمال کاغذی ضخیم
ببندید تا قطره های روغن رابه خودش جذب
کند.
به جهت جلوگیری ازچرب شدن بطری روغن

زیتون ،اطراف در آن را دستمال کاغذی
ضخیم و تاخورده ببندید ویک کش دور آن
بیندازید ،این دستمال کاغذی قطره های
روغن رابه خودش جذب می کند.
به جهت پاکیزه ماندن کاغذ دستور آشپزی
تان از چربی ها و جلوگیری از لک شدن ،آن
رازیر درشیشه ای قابلمه ای تمیز بگذارید.
تکه های لیوان شکسته را با یک تکه نان
سفید بردارید .اگر یک لیوان ازدستتان لغزید
و افتاد شکست ،خرده های آن رابا یک تکه
نان سفید بردارید ،به این صوررت که نان
راروی خرده ها بگذارید واین گونه حتی خرده
های ریز هم به نان می چسبند.
در زمان آشپزی ضایعات مواد الزمتان راداخل
یک کاسه بزرگ بریزید .همانگونه که درحال
آشپزی هستید ،ضایعات مواد الزمتان ،پوست
تخم مرغ ها و سایر زباله ها راداخل یک کاسه
بزرگ بریزید .این ترفند از بی نظمی و کثیفی
جلوگیری می کند و درصورتی که سطل زباله
دم دستتان نیست ،اینگونه درزمان هم صرفه
جویی می کنید .حتی می توانید یک کیسه
زباله بچسبانید لبه کاسه که آشغالها را یک
باره بریزید داخل آن و به این شکل تمیز
ماندن آشپزخانه تان راحت تر است

باکتری در حوله

بر اساس مطالعات جدید ،حوله ها بیشتر از
آنچه فکرش را بکنید کثیف هستند! حوله ها
در خانه شما به چه اندازه تمیز هستند؟ اگر
هر دو سه روز یکبار حوله ها را در آب داغ و با
استفاده از مواد سفیدکننده بشویید و آنها را در
نور خورشید آویزان کنید تا خشک شوند ،می
توان گفت بهداشت را به خوبی رعایت کرده اید.
بر اساس یکی از مطالعاتی که اخیرا انجام شده
است ،اگر روش خشک کردن حوله در خانه شما
غیر از این باشد ،این حوله ها با باکتری پوشیده
شده اند.
این باکتری ها در حوله دستی آشپزخانه هم
وجود دارد .میزان انتشار باکتری بستگی به
نحوه شستشوی حوله دارد .یکی از دالیل مهم
وجود باکتری در حوله این است که بسیاری از
افراد دستان خود را کامل و به طور صحیح نمی
شویند و به همین دلیل زمانی که دستان خود
را خشک می کنند ،باکتری ها را روی سطحی
می مالند که پتانسیل خوبی برای رشد هم دارد.
متاسفانه باید گفت اگر بعد از دو روز صورت
خود را با حوله دستی خشک کنید ،باکتری های
بیشتری نسبت به زمانی که صورت خود را در
کاسه توالت فرو ببرید ،دریافت می کنید!
حوله و یا اسفنج های تجزیه پذیر و سلولزی
قابل کمپوست به دلیل اینکه با دوستدار محیط
زیست بوده و از نظر بهداشتی قابل تمیزکردن
هستند ،نسبت به انواع دیگر حوله ها ارجح اند.

تمیز کردن لکه های دیوار گچی
را در آب حل کنید و بعد با یک پنبه آن را روی
لکههای دیوار بکشید .در نهایت با یک دستمال
نم دار آن را تمیز کنید.

و با پنبه روی خطوط مداد رنگی روی دیوار
گچی بکشید تا تمیز شود.
 -2روش تمیز کردن مداد سیاه

برای پاک کردن مداد سیاه میتوانید یک پاک
کن معمولی استفاده کنید .برای این کار پاک
کن را به آرامی روی خطوط مداد بکشید و
آنها را پاک کنید .اگر این روش فایده نداشت
میتوانید از جوششیرین استفاده نمایید .به این
صورت که مقداری جوش شیرین را با آب قاطی
کرده و با یک پارچه به صورت آرام بر روی محل
بکشید .این کار به دیوار آسیب وارد نمیکند.

 -5تمیز کردن خودکار از روی دیوار گچی

 -3روش تمیز کردن دیوار گچی از مداد شمعی

پاستل ها و مداد شمعی به دلیل روغنی بودن به
راحتی از سطح دیوار پاک نمی شوند ،برای این
کار می توانید ابتدا مداد شمعی به جا مانده روی
دیوار را با قاشق پالستیکی بتراشید.
سپس مقداری جوش شیرین روی یک پارچه
نم دار بریزید و به آرامی روی باقی مانده مداد
شمعی بکشید.
بعد با یک اسفنج مرطوب روی محدوده لکه ها

نحوه تمیز کردن لکه چای و قهوه
از روی فنجان
مراحل شستن لکه های چای درون فنجان :

تمیز نگه داشتن آشپزخانه در زمان آشپزی

داغ بشورید.

ظروفتان را خشک کنید

خیلی از مردم ،هنگام مرحله خشک
کردن ظروف ،به آویزان کردن آنها به گیره
راضی هستند ،اما اگر می خواهید ظروفتان
سریع تر خشک شود.
پس از شست و شوی
تمامی ظروف ،آنها را
به گیره آویز کرده و با
حوله ای ،مشغول به
خشک کردن تمامی
آنها شوید .همچنین
بهتر است که بعد از
تمیز کردن ظروف،
حوله تان را بشورید.
فنجان های پاکیزه را در
سر جایشان قرار دهید
فنجان هایتان و باقی ظروفتان
را داخل کابینت ،یا مکان امن
دیگری که آلوده کننده
نباشد ،قرار دهید .همچنین
مکان باید طوری باشد که
بتوانید به هر کدام از آنها دسترسی راحتی
داشته باشید تا احتمال شکستن ظروف
دیگر ،پایین آید.
از فرش مخصوص ،نزدیکتان استفاده کنید
تا از شکستن فنجان ها جلو گیری شود
یک فرش کوچک تهیه کنید .اگر احیاناً
هنگام شستن ظروف ،فنجانی از دستتان
بیافتد ،این فرش می تواند مانع شکستن
آن شود.
ازبین بردن لکه ی چای بدون مواد شیمیایی

مقداری جوش شیرین را داخل فنجان با
کمی آب مخلوط کنید و با دست داخل
فنجان را با محلول آب و جوش شیرینی
که درست کردید بمالید.
سپس فنجان ها را تمیز با آب شستشو
بدهید .به همین راحتی فنجان ها را بدون
این که از مواد شیمیایی استفاده کنید می
شود تمیز کرد.

بکشید تا آن ها را کامال تمیز کند و در نهایت
دیوار را با حوله مرطوب تمیز کنید.
 -4پاک کردن لکه های سیاه از روی دیوار گچی

این لکه ها ممکن است به طور کامل از روی
دیوارهای گچی محو نشوند اما حداقل می
توانید سعی خود را بکنید .کمی جوش شیرین

راهنمای انتخاب چمدان مسافرتی

چمدان ،کوله یا ساک همگی از وسایل ضروری
هر نوع سفری هستند .مهم نیست با چه وسیله
ای یا به چه نوع سفری می روید .از مسافرت
های هوایی و دریایی و ماشینی گرفته تا اقامت
در هتل یا چادر های ماجراجویانه ،در تمامی
سفر ها به چمدان ،کوله یا ساک مسافرتی
مخصوص برای حمل وسایل مورد نیاز آن سفر
احتیاج داریم.
کیف جادویی

قابل حمل بودن به دست آوردن یک کیف
منحصر به فرد به این معنا نیست که تمام
وسایل شما در یک ساک ،چمدان یا کوله جا
می شوند .هدف این راهنما بهینه سازی وزنی
است که با خود حمل می کنید .بدون شک
آموختن روش های تا کردن بهینه لباس و
جا سازی هم کمک بزرگی می کند .اما هدف
ما در این مطلب انتخاب بهترین کیف ممکن
برای مقصود شماست.
 3قانون مهم در انتخاب کیف مناسب سفر

کیفیت:

چمدان های بیچاره در هر سفری در حال له
شدن به سر می برند .فرودگاه ها که هر ازگاهی
از روی ریل می افتند و در هنگام بار زنی ضربه
می بینند .در سفر های شخصی تر هم ،کوله ها
از تلنبار شدن در صندوق های تنگ و تاریک
شکایت می کنند .بنابراین انتخاب جنس بدنه
باکیفیت ساک های مسافرتی عامل مهمی
است.
ظرفیت:

هدف نهایی این کیف ها جا دادن وسایل مورد
نیاز شماست .برخالف آنچه تصور می کنید،

کیف های بسیاری در این امر شکست
می خورند و انتظار شما را برآورده نمی کنند.
قابل حمل بودن:

کیف مسافرتی باید به راحتی قابل حمل باشد.
کسانی که به سفرهای کاری کوتاه مدت عادت
دارند ،به خوبی با این قضیه کنار آمدند .یک
مسافر موفق در پیدا کردن توازنی بین تضاد
قانون ظرفیت و قابل حمل بودن است .چمدان
های زیر در کنار قابل حمل بودن ،از نظر
اقتصادی می توانند گزینه مناسبی باشند.
جنس چمدان :

جنس چمدان پارچه های نایلونی جنس
رایجی برای انواع کیف های مسافرتی رایج
هستند .برندهای معتبر جنس های سخت و
ماندگاری تولید می کنند .اگر طرفدار جنس
چرم هستید ،خبرهای خوب و بدی برای شما
داریم.
خبر خوب اینکه حس و بویی که چرم طبیعی
می دهد غیر قابل قیاس است .خبر بد اینکه
چمدان یا کیف ساخته شده از چرم وزن بسیار
سنگین تری به نسبت نایلون دارد و با قانون
قابل حمل بودن در تضاد است.
اهمیت زیپ :

اهمیت زیپ بیشتر چمدان ها و کوله ها و ساک
ها با زیپ بسته می شوند و یا به نحوی زیپ در
آن ها استفاده می شود .در مورد کیفیت یا نوع
زیپ ،هر برندی ادعاهای خاص خود را دارد.
اما در بحث تعمیرات کیف ،قسمت زیپ و قفل
ها بیشتر از همه مشتری دارند .بهترین راه
تشخیص انتخاب محصول و برندی است که
خدمات پس از فروش بهتری دارد.

حه
ف
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برای پاک کردن رد خودکار از روی دیوار
میتوانید از الکل سفید استفاده کنید .برای این
کار ابتدا مقداری الکل سفید روی پنبه بریزید.
دقت کنید که مقدار الکل اندازه ای نباشد که از
روی پنبه بچکد و لکه باقی بگذارد.
سپس پنبه را روی لکه فشار دهید و اگر جوهر
خودکار به پنبه منتقل نشد ،از الکل بیشتری
استفاده کنید .نباید پنبه را روی قسمتهای لک
شده بمالید زیرا این کار باعث پخش شدن لکه
میشود .هرگز یک پنبه کثیف را دوباره روی
دیوار قرار ندهید و برای هر بار پاک کردن از
قسمت تمیز پنبه و یا یک پنبه دیگر استفاده
کنید.
پس یک پارچه تمیز را به الکل آغشته کرده و
روی باقی مانده لکه بمالید برای پارچه نیز هر
بار از قسمتهای تمیز آن استفاده کنید و تا

نکته مهمی که از این مطلب و تحقیق می توان
دریافت کرد ،این است که حوله های خود را
چه از نوع دستی و یا حوله های حمام را بیرون
از حمام قرار دهید تا خشک شوند ،آنها را در
فضایی قرار دهید که رطوبت نداشته باشد و نور
خورشید بر آنها بتابد.
اگر امکان استفاده از نور خورشید را ندارید ،هر
دو سه روز یکبار حوله ها را در آب داغ بشویید
و از شستشو دهنده های اکسیژن رسان هم
استفاده کنید.
در مورد استفاده از حوله پیشنهاد می شوند برای
مصارف گوناگون حوله های مختلف را در نظر
بگیرید .در این صورت است که آلودگی متقابل
باکتری ها از سرویس بهداشتی به آشپزخانه
کاهش می یابد .باکتری هایی که در گوشت خام
به بخش دیگری از خانه راه پیدا نکنند.
جا حوله ای
برای اینکه در دکوراسیون آشپزخانه یا سرویس
بهداشتی از حوله استفاده کنید ،قطعا به جاحوله
ای نیاز دارید .می توانید انوع جا حوله ای ها را
ببینید که برحسب نیاز و کارایی خود می توانید
بهترین انتخاب را داشته باشید.
حوله دستی
می توانید انواع حوله دستی برای صورت و خشک
کردن دست را که در آشپزخانه و دستشویی
کاربرد دارد را ببینید و بر حسب سلیقه خود
پیش بروید ،البته کیفیت را هم فراموش نکنید.
محو کامل لکه جوهر به این کار ادامه دهید.
در پایان ،جای لکه را با یک پارچه خشک
پاک کنید.
 -6پاک کردن جای تابلوها روی دیوار گچی

وقتی یک قاب عکس یا تابلو به مدت طوالنی
روی یک دیوار باشد ،اگر تابلو به دیوار بچسبد
به این دلیل که گرد وغبار به زیر تابلو نفوذ
نمیکند ،تکه دیوار پشت آن تمیزتر از بقیه
قسمتهای دیوار باقی میماند .در این حالت
دیوار دورنگ میشود .بهترین روش برای حل
این مشکل استفاده از بخارشور است.
اگر بخار شور در دسترس ندارید می توانید
محلول شوینده را در آب گرم بریزید و مخلوط
کنید سپس با دستمال یا اسفنج اطراف رد
تابلو را محکم تمیز کنید.
 -7آخرین راهکار برای تمیز کردن دیوار گچی

اگر از روش های باال نتوانستید نتیجه بگیرید
می توانید با یک کاغذ سمباده مقداری
روی محل لکه روی دیوار گچی بکشید .بعد
گردههای آن را تمیز کنید و یک دستمال نم
دار را روی محل لکه بکشید.

چگونه همیشه خانه ای مرتب و تمیز داشته باشیم
نظم در خانه را از کجا شروع کنم؟

خانه تمیز و مرتب برای خانم ها از اهمیت
ویژه ای برخوردار است ،اگر میخواهید خانه
تان همیشه مرتب باشد این مطلب را از دست
ندهید.
خانه بهترین جا برای استراحت است .داشتن
خانه ای ایده ال و دارای نظم و ترتیب ،آرامش
خاطر را چند برابر می کند .کارهای روزانه را
با ایجاد سیستمی که تمام اعضاء خانواده از
آن آگاه باشند ،ساده کنید.
با طرح برنامه روزانه کارها را بین افراد
خانواده طوری تقسیم کنید که ضمن صرفه
جویی در وقت ،خانه در پایان یک روز کاری
از هر جهت برای استراحت و آمدن میهمانان
سرزده آماده باشد .سعی کنید با صرف وقت
کم تر و کارایی بیشتر ،فرصت رسیدگی به
سایر امور و زمان کافی برای استراحت هم
داشته باشید.
در و پنجره ها را باز کنید .جایی را برای
ریختن وسایل اضافه اختصاص دهید.
مبل ها و کوسن ها را مرتب کنید ،از یک
اتاق شروع کنید .آن را تقسیم بندی کرده،
کامال سروسامان دهید .وسایلی را که جای
مشخصی دارند ،سر جای خود بگذارید .به
گوشه دیگر رفته ،آن را نیز مرتب کنید.
پیدا نکردن جا برای بعضی وسایل (حتی روی
میز ،داخل انباری و کمد دیواری) به معنی آن
است که خانه پر از چیزهایی است که نیازی به
آن ها ندارید .تا کی می خواهید وسایل اضافه
را از یک اتاق به اتاق دیگر ببرید؟ عکس های
خانوادگی و وسایل یادگاری باارزش را از سایر
چیزهای معمولی جدا کنید .مابقی چیزها را
فروخته یا اهدا نمایید.
نگذارید عادت های قدیمی به سراغتان آید .با
روش جمع و جور و رد کردن وسایل اضافه،
جا برای خریدهای آینده شما باز می شود.
منتظر شکستن وسایل اضافه نشوید .به یاد
بسپرید با خرید یک وسیله ،وسیله مشابه
قدیمی و فرسوده را بیرون بفرستید .به این
ترتیب از انبوه اسباب بازی ها و کابینت های
پر از ظروف که نیاز یا عالقه ای به آن ها
ندارید ،راحت می شوید.
اگر خانه دو طبقه است .دو سبد در باال
و پایین پله ها برای جمع کردن وسایل
بگذارید .بعد از پر شدن سبدها ،آن ها را در
جای خود قرار دهید.
دستمال و وسایل گردگیری را شسته با

آویزان کردن حتما خشک کنید.
طبقات کمد را برچسب بزنید تا جای
حوله ،ملحفه و وسایل برای کل اعضاء خانه
مشخص باشد.
اگر بچه ها اتاق مشترک دارند ،با انتخاب
رنگ متفاوت برای کمد و دراور ،آن ها را
در قرار دادن لباس و اسباب بازی ها کمک
کنید.
بروشورها و کاتالوگ ها را داخل یک پوشه
قرار دهید و روی آن ها کاور کشیده ،روی
قفسه بگذارید.
سرو صدای درها را با کشیدن موم شمع از
بین ببرید.
وسایل یا درهای خش شده را رنگ بزنید.
یک لنگه جوراب گوشه اتاق افتاده و یکی
دیگه روی تختخواب ،شلوارها و لباس های
شسته و نشسته هم درهم و به هم ریخته
روی مبل جمع شده .هر روز صبح ،وقتی می
خواهد از خانه بیرون بیاید و به محل کارش
برود ،چند دقیقه ای باید دنبال لباس های
تمیزش بگردد؛ تازه اگر از زیر یک کوه لباس
و خرت و پرت دیگر که روی هم تلنبار شده،
هنوز بتوان لباس تمیزی پیدا کرد!
دور تا دور خانه را که بگردی ،ده ها شی
مختلف پیدا می کنی که بدون هیچ نظم و
ترتیبی همه جا پخش هستند .آشپزخانه هم
که داستان خودش را دارد؛ به هم ریختگی
و آشفتگی اسباب و لوازم آشپزخانه از یک
طرف و بوی میوه های گندیده و غذاهای
کپک زده ای که مدت هاست در یخچال و
گوشه و کنار آشپزخانه مانده ،از طرف دیگر
حس و حال بدی به افراد می بخشد.
اینقدر خانه شلوغ و درهم ریخته است که
در نگاه اول ،به نظر می رسد هیچ کاری از
دست کسی ساخته نیست؛ مگر این که خانه
را با همه اسباب و لوازمش بکوبند و از اول
بسازند! در صورتی که شلوغ ترین خانه ها را
هم می توان جمع و جور و مرتب کرد.
فقط باید با صبر و حوصله ،قدم به قدم
پیش بروید و همه گوشه و کنار خانه را
مرتب کنید .با این حال اگر می خواهید
هیچ وقت خانه تان دچار چنین وضع نشود
و اگر دوست دارید همیشه در خانه ای تمیز
و مرتب زندگی کنید ،خوب است از همان
روزهای اول به فکر پیشگیری از به هم
ریختگی و بی نظمی باشید .بی شک این کار
راحت تر از جمع و جور کردن است.
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مادر اي ياس سپيد بيخزان
دست سبزت پرطراوت باغبان
اي نسيم باغ سرسبز خيال
اي مسرتآور و دور از مالل
با نگاهت جان تازه ميدهي
تاجي از گل  بر سر ما مينهي
تو نسيم آساي صبح صادقي
اي گل خوشبوي ياس  و رازقي
مادرا خلقت اهوراييستي
خصلت پاكت صفوراييستي
مادرم زهرا صدايت ميزند
كهكشان بوسه به پايت ميزند
اي شكوه آبي هفت آسمان
وسعتت درياي مهرت بيكران
دامن پرمهر تو باغ اميد
اي معطر دامنت ياس سپيد
عشق در خون و رگت جاريستي
من نميگويم خدايي ،كيستي؟
با نسيمت غنچهها گل ميشوند
همنشين با راز بلبل ميشوند
اشك من با دستهاي چون حرير
پاك از چشمم ُكني ماه منير
الي اليت شور و عشق مادري
گل در آغوشت چه زيبا پروري
شانه بر ابريشمين مويم زني
با محبت خنده بر رويم زني
در بهار سبز تو روئيدهام
ياس در دامان تو بوئيدهام
خرم زتوست
چهرة سبز فلك ّ
اولين نور بنيآدم زتوست
مخلصا مادر نكو قدرش بدان
اين فرشته رازي از جنت بخوان
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اسماعيل شجاعي

بچه ها کار
زشت و بد نکنید
خواهشا
سبزه و گل سبزه را لگد نکنید
به
هر کجا زییاست
هر درخت
رسوده :راشدانصاری(خالوراشد)
گر
سبزه ی نشان لطف خ
که
دا
با
س
گل
ک
ت
نی
ک
می
ص
حب
ت
مثل م
ن و تو جان دارد
پرشوی از انرژی مثبت
حرف هم م
ی زند ،زبان دارد
سبزه و گل رشیک انسانند
با ط
بیعت رفیق باید ب
ود
از
م
ز
ای
ای
شیک انسانند!
مثل عه
سب
ز
د عتیق باید بود
ب
ود
ن
خانه ای که در او نبا
ن
شد
ش
گل
سبزه
ان
ه
ی
ع
ش
ها را فقط متاشا
ق است
ک
ن
می
ش
ه
ر
ود
آد
در
می
ختی تران
درآن جا خل!
مثل
با درختان ر ه ی عشق است
شهر گل چشم معرفت
خل
و
وا
من
ک
گل
ن
د
رس
ت
م
ثل
فی
هم
با
ند
ق تر باشیم
سبزه می شود زیبا
هر دوتا زود
ن
ه
جو
ک
ش
و
ه
د
یر
سا
دم
زن
ند
د
ه
مثل بن
ی ترب باشیم!
«گل
در کنار یک دریا
مردم این
باطبی
همین پنج روز و شش باشد»
زمانه بی کارند
عت اگر که همرا
ه
سب
ی
ز
ه،
بگ
جا
ن
ذار
ید
به
بی
گا
ار
ه گاه
تنش باشد!...
سب
نام گرفت
نشکن شاخه ی طبیعت آزارند
صبح زه لبخند می زند
هر
گا
که
ه
با
ب
ی
ای
دس
د
ت
چ
از
پ
ب
سب
چی
ند
ی
زه
گا
گل
درختان را
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هان که می روی
خ
ان
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غ
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فو
ر
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گ
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از
ل
پ
س
ق
ای
ر
ت
اس
شن
دارند
ت گردد شل
عطر گل
گ خواهد شد
به ظریفان ن شاخه ها جان را
چیدن
کی در
می کند تو را قربا
آ
گل
ق!
ن
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سخت نزن
خواهد شد؟
ه
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مغبون است
به
جرعه ای
خانه اش باشد
گل ،روی شاخ ه ی درخت نزن
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درختان نگاه کن
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چیدنی نی اد و شنگول است
به سبزه روی کنم
ریه بیایی همیشه بر
گل و گلدان
هر کجا سبزه
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هاشان ببین چه
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بداهه ای برای روز درختکاری
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ارساف منی کنم ،
زنده مبانم

یکی بود یکی نبود مثل خدای مهربون
هیچ کس نبود  .توی یک جنگل سبز
چند تا آهو با بچه هایشان زندگی می
کردند  .هر وقت که آهو خانم برای
بچه هایش غذا تهیه می کرد و می
آورد که بین آنها تقسیم کند یکی
از بچه هایش به نام دم قهوه ای،
میگفت  :من بیشتر می خوام .
آهو خانم می گفت  :عزیز دلم باید
به اندازه ای که می توانی بخوری و
برداری اگر بیشتر برداری نیمه خور و
اسراف می شود.
ولی آهو کوچولو گوشش بدهکار نبود
.
یک روز که با برادرش دنبال رنگین
کمان می گشت تا سر رنگین کمان
را پیدا کند و بگیرد  ،یک سبد میوه
که شاید انسانها آنجا  ،جا گذاشته
بودند را دید که ریخته شده روی زمین
.

صبحانه

ا ّول به نام خدا

دوم شستن دست ها
بعدش بخور صبحانه

رو میز آشپزخانه
صبحانه ای م ّقوی

بعدش پیاده روی

نون و پنیر و گردو

یا تخم مرغ نیمرو

طبق معمول از برادرش جلو زد و
گفت :گنده ترین میوه مال من
است و یک گالبی بزرگ را با پوزه خود
(دهان ) به سمت خود کشید و یک
گاز زد و سیر شد و آن را پرت کرد
آن طرف .

بقیه ی میوه ها را هم برای آهو خانم
بردند.
حاال بشنوید از آهو خانم که داشت
النه اش را تمیز می کرد
دید الک پشت ها دارند یک پرستوی
بیمار را می برند گفت  :صبر کنید این

مرد رختشویی ،االغی پیر و الغر
داشت که روزها از او کار می کشید
و شب ها آزادش می گذاشت تا
هر کجا که می خواهد برود .یک
شب وقتی که االغ در حال گشتن
بود ،با شغالی آشنا شد .آن ها با
یکدیگر دوست شدند و از آن شب
به بعد شب ها با هم دنبال غذا می
گشتند .شبی به باغی رسیدند که پر
از خیارهای رسیده بود .االغ و شغال
با خوشحالی وارد باغ شدند و تا می
توانستند خیارخوردند .شب بعد و
شب های بعد هم کارشان این بود
که به باغ بروند و خیارهای رسیده
خودشان را سیر کنند .االغ کم کم
جانی گرفت و چاق شد.
یک شب ،االغ بعد از خوردن شام با
شادی به آسمان نگاه کرد و گفت:
نگاه کن! ماه در آسمان می درخشید.
همه چیز زیباست و من دلم می
خواهد در این شب زیبا آواز بخوانم.
شغال با دستپاچگی گفت :نه،
خواهش می کنم این کار را نکن.
تو نباید آواز بخوانی .آواز خواندن
تو برایمان دردسر درست می کند.
صدای تو به گوش آدم ها می رسد و
آن ها را به این جا می کشاند.

االغ که هنوز نگاهش به آسمان بود و
به ماه خیره شده بود ،گفت :ولی من
آن قدر خوشحالم که دلم می خواهد
یک آواز قشنگ بخوانم.
شغال گفت :نه ،این کار درست
نیست .اگر کشاورزها به این جا
بیایند ،به خاطر خیارهایی که خورده
ای تو را حسابی تنبیه می کنند.
هر چه شغال گفت ،االغ گوش نکرد.
سرش را باال گرفت تا عرعر کند.
شغال که عاقبت کار را می دانست،
فوری از باغ بیرون رفت.االغ شروع
کرد به آواز خواندن .کشاورزان
صدای او را شنیدند و با عجله
خودشان را به باغ رساندند .آن ها
با چوب به جان االغ افتادند و تا آن
جا که می خورد او را زدند .بعد هم
یک وزنه سنگین به گردنش آویزان
کردند و رفتند.
وقتی االغ با آن وزنه سنگن از باغ
بیرون آمد ،شغال او را دید و گفت:
کشاورزها پاداش خوبی به تو داده اند!
االغ سرش را پایین انداخت و
خجالت زده گفت :از این که حرف
تو را گوش نکردم خیلی متاسفم .بعد
با آن وزنه سنگین کشان کشان به
سوی خانه حرکت کرد.

االغ آوازخوان

پرستو دوست بچه های من است چه
اتفاقی افتاده؟ گفتند  :او بیمار
است و دکتر الک پشتیان گفته اگر
گالبی بخورد مداوا خواهد شد.
آهو خانم گفت هر طور که شده
برایش گالبی پیدا می کنیم ،لطفا او
را به النه ی ما بیاورید.
بچه های آهو خانم آمدند هوا تاریک
شده بود.
آهو خانم سبد میوه را که دید گفت :
توی میوه ها گالبی هم هست گفتند:
نه ،
آهو خانم گفت  :پرستو اگر گالبی
بخورد مداوا می شود .
دم قهوه ای ناراحت به خواب رفت در
خواب گالبی را که نیمه خور کرده بود
دید که گریه میکند ،به او گفت چرا
گریه می کنی؟
گالبی جواب داد  :تو مرا به دور
انداختی در حالی که می توانستم
مفید باشم
از آن به بعد دم قهوه ای تصمیم
گرفت هیچوقت اسراف نکند و این
را به همه دوستانش هم یاد داد.

پروانه
تو باغچه خونه ما ،درخت توت سبزی بود
روی درخت توتمون یه پیله قشنگی بود
تو پیله سفید ما یه کرم ابریشمی بود
نخ سفید و خوشگلی به دور خود تنیده بود

خامه بزار روی نان

لباس زیبای تنم از نخ اون بافته شده

عسل بریز روی آن

ترمه رنگارنگ من از نخ اون ساخته شده

حلیم بخور با سرشیر

کرم ابریشم ما حاال ،پروانه شده

هر روز یه لیوانِ شیر

تو باغچه حیاط ما ،اون داره پرواز می کنه

وقتی خوردی غذا را

بگو شکر خدا را

هزار پا هر روز با خودش می گفت:
آخه هزار تا پای کوچولو به چه دردم
می خورد! من که نمی توانم با این
پاها هیچ کار بزرگ و مهمی انجام
بدهم.
یک روز که هزار پا داشت تو باغ راه
می رفت صدایی شنید .
صداها می گفتند :کمک،کمک .لطفا به
ما کمک کنید.لطفا به ما کمک کنید.
هزار پا دورو برش را نگاه کرد .
یک چاله کوچک آب دید که چند تا
مورچه داشتند در آب دست و پا می
زدند.
هزار پا گفت :نترسید.نترسید .االن
خودم نجاتتان می دهم .بعد زودی
رفت تو چاله و مورچه ها از روی
پاهای او باال آمدند و نجات پیدا

کردند.
هزار پا همان طور که مورچه ها روی
پشتش سوار شده بودند پرسید:پس
شد که تو چاله افتادید؟ یکی از

مورچه ها که داشت
شاخک هایش را صاف می کرد
گفت :امروز صبح وقتی بیدار شدیم
دیدیم باران آمده و آب در النه مان

جمع شده و همه خوراکی هایمان را
خیس کرده.
ما هم آمدیم تا کسی را پیدا کنیم که
تو بردن خوراکی هایمان به ما کمک
کند! هزار پا پاهایش را نگاه کرد و
رفت تو فکر.بعد به طرف النه مورچه
ها رفت و داد زد:زود باشید پشت
من سوار شوید .خوراکی هایتان را
هم با خودتان بیاورید! جا برای آن
ها هم هست.
مورچه ها با خوش حالی گفتند:
آمدیم .آمدیم .بعد از روی پاهای
کوچولوش باال رفتند و روی پشتش
سوار شدند .خوراکی هایشان را هم
با خودشان آوردند .آن وقت همگی
با هم رفتند تا یک النه جدید برای
خودشان پیدا کنند.

روز

اذان صبح

طلوع آفتاب

بيست و سوم

4:47

6:04

12:02

بيست و
چهارم

4:46

6:03

12:02

اذان ظهر

غروب آفتاب

اذان مغرب

18:01

18:17

18:01

18:18

 -امام حسین علیه السالم فرمودند:

بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
(الدره الباهره  ،ص)۲۴

مث

رتس با انامیدی و شرم با محرومیت همراه است و فرصت اه ل
غنی
ارباه میگذرند .پس فرصت اهی نیک را مت شمارید.

گام بلند جهرم در ارائه خدمات پزشکی به جنوب کشور
به گزارش ميالدالرستان به نقل از فارس ،
ابراهیم گلمکانی ،معاون امور حقوقی وزیر
بهداشت ،در همایش عمران سالمت جهرم با
بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی جهرم تبدیل
به یک کارگاه سازندگی زیرساختهای حوزه
سالمت شده است ،اظهار داشت :زیرساختهای
عمرانی دانشگاه علوم پزشکی جهرم به خوبی
رشد پیدا کرده و آینده بسیار خوبی را برای
حوزه سالمت در شهرستان جهرم و استان
فارس شاهد هستیم.
وی افزود :در دانشگاههای سطح کشور
پروژههای متعدد درحال اجرا است و جهرم از
تمامی دانشگاهها پیشی گرفت ه است.
معاون وزیر بهداشت ،دستاوردهای حوزه
سالمت جهرم را نتیجه پیگیریهای مسؤوالن
شهرستان و ظرفیت خیران دانست و بیان کرد:
در حوزه خیرین نتوانستهایم به خوبی عمل

کنیم اما در جهرم به خوبی از این ظرفیت
استفاده شده که در سرعت بخشیدن به
پروژهها همت گماردهاند.

گلمکانی افزود :ظرفیت خیران باید به کمک
نظام سالمت آمده و جهرم میتواند الگویی
برای کشور باشد.
معاون وزیر بهداشت ،میانگین تختهای
بیمارستانی در کشور را  1/4دهم تخت به ازای
هر هزار نفر جمعیت دانست و خاطرنشان کرد:
جهرم این میانگین را دارا بوده و بیمارستان
 ۳۱۰تختخوابی این شهر،بسیار سریعتر ،جهرم
را به حد نهایی چشمانداز  ۱۴۰۴میرساند.
وی با اشاره به اینکه جهرم دارای ظرفیتهایی
است که خدمات حوزه درمان و سالمت را
عالوه بر شهرستان به استان فارس نیز ارائه
میدهد ،بیان کرد :در توسعه بهداشت و درمان
این دانشگاه نسبت به دانشگاههای هم تیپ
خود جایگاه برتر دارد و روندی صعودی داشته
است.

توزيع مواد غذايي و دارو در روستاي اوه
به مناسبت ميالد حضرت فاطمه زهرا(س) با
حمايت چند تن از خيرين و همكاري گردان
 403الرستان ،تعداد  40بسته مواد غذايي
شامل آرد ،قند ،شكر ،روغن ،ماكاروني و ...بين
محرومين روستاي ا َ ِوه توزيع شد.
همچنين تعداد  40نفر از محرومين به صورت

عکس  :راضیه کاوه

رايگان ويزيت شدند و داروي آنها توسط
دانشكده علوم پزشكي الرستان تهيه و در
اختيار بيماران قرار گرفت.
ضمناً فرمانده گردان با جوانان و نوجوانان در
خصوص كارهاي فرهنگي صحبت نمود.

دیدار مسؤالن پارک علم و فناوری فارس از مرکز رشد فناوری الرستان

آئین نکوداشت روزهای احسان و نیکوکاری ،درختکاری و زن
در دانشگاه آزاد اسالمی اوز

به گزارش میالد الرستان به نقل از ایسکانیوز،
عبدالعزیز خضری ،رئیس دانشگاه آزاد اسالمی
اوز ،گفت :آئین روحیه بخش پیاده روی و پاسخ
به فراخوان دانشگاه آزاد اسالمی ،تجلی اهمیت
دادن اقشار مردمی به مناسبت ها و رویدادها
و مشارکت در اقدامات عمومی توسط یک
مرکزآموزش عالی است.
وی گفت :دانشگاه آزاد اوز در روز درختکاری
و با کاشت یکصد نهال در یک هکتار دیگر
از زمین خود ،فضای سبزش را به  ۶هکتار
افزایش داد و در نظر دارد از محوطه به عنوان
بوستان و تفرجگاه استفاده کند.
وی از آماده شدن سینمای رسمی شهر که
در چند روز آینده در تاالر فردوسی(خیریه
عبدالقادر فقیهی) با نمایش فیلم به بهره
برداری می رسد ،خبر داد و افزود :با برنامه
ریزی رییس باشگاه پژوهشگران جوان و مدیر
پژوهشی دانشگاه ،این مرکز قصد دارد در سال
۱۳۹۷به کسب درآمد غیرشهریه ای خود
شتاب بیشتری دهد.
پیش از سخنان رییس دانشگاه ،مردم با حرکات
نرمشی توسط سروش کاریانی در برنامه کاشت
نهال شرکت کردند.
علی تیرزن ،دانش آموخته دانشگاه آزاد
اسالمی اوز مجری و اداره کننده برنامه ،در
طول همایش ،از برنامه های دانشگاه با مردم
سخن گفت.
تیرزن ،با قدردانی از ریاست اداره منابع طبیعی،
مهندس سعید شریفی و مهندس محسن
مهرآوران ،دانش آموخته و مدیر پژوهشی

دانشگاه به خاطر زحمات و همکاری شان برای
آماده کردن یک هکتار زمین و تامین نهال  ،از
راه افتادن سینمای شهر که با تالش ،پیگیری و
هزینه قابل توجه در چند روز آینده و با پخش
فیلم سینمایی دخترعمو ،پسر عمو ،کار خود را
آغاز می کند خبر داد و از تالش بانوان و کادر
خدمات شاغل دانشگاه که همه صاحب پست
های کلیدی و مجری اقدامات متعدد فرهنگی
و پژوهشی دانشگاه هستند ،تشکر کرد.
فرشته حسینی ،دانشجوی رشته تربیت بدنی
دانشگاه ،از طرف دانشجویان به تشریح جریان
دانشگاه پرداخت و اظهار کرد :ما دانشجویان
این دانشگاه سعی می کنیم در طول ترم با
استفاده از امکانات موجود در برنامه های
مختلف مشارکت داشته باشیم.
مهندس منوچهر رضایی ،رئیس اداره منابع
طبیعی الرستان ،با بیان طراحی خوب محوطه،
ساختمان و بهره گیری از سنت معماری -
مدرن ،کار دانشگاه آزاد اسالمی اوز در تجمیع
مناسبت های اسفند ماه و برپایی آیین روز
درختکاری و مشارکت دادن مردم و کودکان،
را اقدامی سازنده در راستای نهادینه ساختن
فرهنگ ترویج فضای سبز و نگهداری آن
دانست.
وی در ادامه اظهار کرد :حضور جمعیت زیاد
و با انگیزه در برنامه پیاده روی هر مسئولی را
برای پیشبرد برنامه ها امیدوار می سازد.
وی اختصاص  ۶هکتار زمین دانشگاه به کشت
کاکتوس علوفه ای و آکاسیا را ارزنده عنوان و
خاطر نشان کرد :چنین اقدامی حرکتی پویا

است که نیاز به حمایت بیشتر دارد تا دانشگاه
بتواند در کنار پیشبرد برنامه های علمی ،به
رشد و توسعه فضای سبز نیز بپردازد و از آن
استفاده های متفاوت رفاهی و تجاری کند.
فریبا صالحی ،رئیس شورای اسالمی ،طی
سخنانی کوتاه از تحوالت مرتب دانشگاه آزاد
اسالمی اوز به نیکی یاد کرد و با تبریک والدت
حضرت فاطمه(س) گفت :خوشبختانه جایگاه
زنان در این مرکز آموزش عالی مطلوب است و
می شود از آن الگوبرداری کرد.
صالحی ،با بیان توانایی زنان اوز در عرصه های
مدیریتی ابراز امیدواری کرد ،در این روز مبارک
که حرکت های فزاینده ای برای ترویج فرهنگ
درختکاری در این شهر صورت گرفته است،
زنان با مشارکت خود در طول سال مددیار
دیگر مسئوالن برای ،ترویج و حفظ فضای سبز
باشند.
رمیصا زمانی ،نونهال مجتمع آموزشی آفرینش،
به زیبایی و با صدای کودکانه خود به حاضران
خوش آمد گفت.
در این آئین ،جمعی از مسئولین و جمع زیادی
از اقشار مردمی شرکت داشتند.
این جمعیت که در میدان های دانشجو و
نیایش دانشگاه آزاد اسالمی اوز اجتماع کرده
بودند ،عالوه بر دریافت  ۳۳کارت هدیه سی
هزار تومانی و به قید قرعه به مناسبت والدت
حضرت فاطمه (س) ،روز زن ،به کلیه حاضران
بذرگل و به کودکان بسته حاوی ابزار باغبانی
داده شد.

مراسم بزرگداشت روز زن در عمادشهر
به گزارش گروه شهروند خبرنگار
میالد الرستان از صحرای باغ،
مراسم بزرگداشت روز زن در
خجسته میالد با سعادت حضرت
فاطمه زهرا(س) در عمادشهر
برگزار شد.
این مراسم که با حضور مهمانان
ویژه از جمله امام جمعه شهر
اشکنان حجت السالم والمسلمین
دکتر صفری و امام جمعه
عمادشهر حاج شیخ سید احمد
قتالی و دالور ،بخشدار بخش
صحرای باغ ،اسکندری شهردار
عمادشهر و معتمدین و فرهنگیان
و شورای اسالمی و با حضور بی
نظیر بانوان عمادشهر در سالن
اجتماعات سید محی الدین قتالی
برگزار شد.
قتالی ،امام جمعه عمادشهر با
اشاره با حدیثی از پیامبر اکرم
(ص)  ۴نفر از زنان را الگو اعالم
نموده که از جمله آن حضرت
مریم و آسیه و حضرت خدیجه
کبری ،و حضرت فاطمه زهرا(س)
را اسوه و الگو قرار دهیم چرا که
ایشان در دامان حضرت خدیجه
سالم اهلل علیه تربیت یافته است
که فرزندانی را تربیت نموده که

شباب الجنه می باشند.
دالور بخشدار عمادشهر ،ضمن
تبریک این روز فرخنده ،از مادرانی
که فرزندان رشید و دالور را تربیت
نموده که خون خود را در راه
اسالم و آسایش ما هدیه نموده
اند ،سخن گفت.
دالور ،زنان این منطقه را زنان
بسیار پر تالش در تمامی زمینه ها
باالخص فرهنگی و هنری ورزشی
را دانست.
وی از دست اندرکاران این برنامه
خصوصا شهرداری و شورای
اسالمی تقدیر و تشکر نمود.
ستاری ،رئیس شورای اسالمی،
ضمن عرض تبریک به مناسبت
این روز عزیز و گرامی ،با اشاره به
اینکه همه ی مادران و خانمها و
خواهران نمونه اند ،از بانوان فعال
که با شورای اسالمی دوره ی
پنجم عمادشهر همکاری میکنند
صمیمانه تقدیر و تشکر نمود.
ستاری ،با اشاره به برنامه های
شورایی ،روز زن را بهترین بهانه
برای گرد همایی بانوان عمادشهر
دانست.
صفری امام جمعه اشکنان ،با
اشاره به عظمت حضرت زهرا

(س) نقش زن در جامعه ی امروز
و تربیت فرزندان نمونه توسط
مادران زحمتکش نمود.
صفری ،از دختران و بانوان
خواست تا راه صحیح را از مادران
موفق آموخته و در راه جامعه به
کار ببرند.
وی افزود :مردانی که توفیقات
و پیشرفت های مهم را بدست
آورده اند ،همه مدیون مادران
و همسران فداکاری که شرایط
سختی همچون تربیت فرزندان را
بعهده گرفته اند.
وی در ادامه گفت :برکت پیشرفت
مردان ،کاردانی و مدیریت زندگی
توسط همسرانشان است ،زنان
امروز در مسائلی همچون پزشکی
و علمی و اجتماعی و فرهنگی و
هنری و ورزشی در کشور و جهان
افتخار جمهوری اسالمی ایران
هستند .صفری از زنان و دختران
خواست تا زنان و دختران غرب را
الگوی خود قرار نداده چرا که بی
و بندوباری در غرب بیداد میکند و
اگر اسالم و قرآن حجاب را واجب
شرعی میداند به دلیل مصونیت و
حفظ زن در مقابل حرام است.
صفری در بخش پایانی بیانات

خود ،بانوان و مردان عمادشهر را
بیش از پیش دعوت به وحدت و
اتحاد نمود.
وی افزود :زمانی پیشرفت میسر
خواهد شد که اتحاد و وحدت
و همدلی موج بیشتری داشته
باشد .شیعه و سنی در این شهر
وحدت مثال زدنی دارند چرا که
این وحدت در جای جای استان
نیز بیان میگردد.
وی با اشاره به شهدای اهل سنت
در جنگ تحمیلی و مرزهای
مرزی نمونه ی بارز وحدت در
جمهوری اسالمی در سایه ی
والیت و رهبری دانست.
قرائت شعر مادر توسط اسکندری،
اجرای سرود توسط دانش آموزان
پایه ی ششم دبستان دختران
انصاری یک و اجرای حرکات
نمایشی توسط ملی پوش کاراته
کار هستی رحیمی و تجلیل از
دختر افتخار آفرین و مادر نمونه
عمادشهر و اهدا جوایز به ۱۰
نفر(به قید قرعه) از بانوانی که
اسامی آنها مزین به نام فاطمه و
زهرا بود ،از برنامه های پایانی این
مراسم بود.

به گزارش ميالدالرستان به نقل از روابط
عمومي مرکز رشد فناوری الرستان ،دکتر سید
مهدی نصیری معاون فناوری و نوآوری و دکتر
بهنام کشاورزی معاون پشتیبانی پارک علم و
فناوری فارس میهمان منطقه الرستان بودند.
دراين سفر يك روزه ،معاونان پارك علم و
فناوري فارس از ساختمان و زیرساخت های
مرکز رشد فناوری الرستان بازديد نموده و
جهت آشنایی با مشکالت و ظرفیت های
موجود با شرکت های مستقر گفتگو نمودند.
همچنین طي نشستي با مدیرعامل بنیاد نیک
اندیشان هاشمی در حضور مسئوالن شهرستان
در محل فرمانداری ویژه ،جهت رفع موانع
موجود پروژه ی احداث ساختمان مرکز رشد
فناوری الرستان و بحث و تبادل نظر صورت

پذيرفت.
بر اين اساس و با تفاهم حاصل شده ،به زودی
نخستین ساختمان کارآفرینی دانش بنیان
منطقه به همت بنیاد نیک اندیشان هاشمی و
همکاری پارک علم و فناوری فارس ،در نقطه

ای مناسب از شهر ،ساخته و تجهیز خواهد
شد.
این سفر ،سومین دیدار مسؤالن پارک علم و
فناوری فارس از مرکز رشد فناوری الرستان و
شهر الر در دو سال گذشته بوده است.

برگزاری همایش تجلیل از  595هميار برق در الرستان

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی اداره آموزش و پرورش الرستان ،در
دومين همايش تجلیل از همیاران برق که
با حضور بخشدار مرکزی ،روسا و معاونین
و کارشناسان مدیریت آموزش و پرورش و
مدیریت برق منطقه الرستان در تاالر وحدت
برگزار شد ،بيش از  ٥٩٥دانشآموز بر اساس
شاخصهای كمي و کیفی برگزيده و از آنها
تجلیل شد.
در این مراسم ،همچنین دبستان شهدای
فرهنگی ،دبستان شاهد فرزاد بنی زمانی و
دبستان غیردولتی هالل مهر به عنوان مدارس
برتر و برگزیده مورد تجلیل قرار گرفتند.
در این طرح ،از رضوانیان به عنوان معلم برتر
این طرح و از مديران مدارس انصاريان ،كوشا،
تربيت ،خرد،مهدي موعود(عج) و سما نیز به

عنوان ارائه طرحهای برگزیده تقدیر شد.
در پایان این همایش ،از طرف فرماندار ویژه
الرستان و رئیس شرکت برق منطقه الرستان
از مهدی اسماعیلی مدیر آموزش و پرورش
الرستان بهپاس همکاری مستمر در اجرای
برنامههای مشترک با مدیریت توزیع نیروی

برق جنوب با اهدای لوح تقدیر ،تجلیل شد.
طرح همياران برق با همکاری و اجرای ادارات
آموزش و پرورش و شركت برق الرستان در
مدارس ابتدايي اجرا و بيش از ١٤٠٠دانشآموز
در این دوره آموزش دیدند.

غرس  200اصله نهال پالونیا درگراش
به گزارش میالدالرستان ،برای نخستین بار
به اهتمام نظام مهندسی شهرستان گراش،
تعداد دویست اصله نهال پالونیا در مرکز این
شهرستان غرس شد.
در مراسم غرس این نهال ها ،که احمد
فقیهی کیا شهردارگراش ،مهندس ابراهیم
وقارفرد رییس نظام مهندسی ساختمان
شهرستان و ده ها تن از مهندسین و
فرهیختگان حضور داشتند برای اولین بار
ازاین گونه شمالی در شهرستان جنوبی
فارس غرس ومورد استقبال شهردار گراش
قرارگرفت .رییس نظام مهندسی شهرستان
گراش ،هدف از این اقدام رامشارکت نظام
مهندسی ساختمان شهرستان در افزایش
فضای سبز شهری تلقی نمود و اظهارکرد:

درخت پانولیا سریع الرشدترین درخت در
جهان است که امروز به صورت پایلوت توسط
مهندسین عضو نظام مهندسی ساختمان
کاشته می شود و باتوجه به اینکه این گونه
درختی مورد تایید جهانی می باشد برآن
ساعی خواهیم شد در سالیان آتی غرس را
در اراضی وسیعتری انجام و از سرسبزی آن
لذت ببریم.
در روز درختکاری ،نیز تعداد چهار هزار
اصله از گونه های مختلف درختی توسط
اداره منابع طبیعی وآبخیزداری ،شهرداری
وشورای اسالمی شهر در منطقه تفرجگاهی
تنگ آب گراش غرس ومشارکت عمومی به
همراه داشت
خبرنگار :قاسم ایزدیان

برگزاری همایش بوسه بر دستان مادر
به گزارش میالد الرستان ،بوسه بر دستان مادر
نام مراسمی بود که به مناسبت سالروز تولد
دخت نبی اکرم (ص) حضرت فاطمه الزهرا
(س) در تاالر وحدت اجرا گردید.
در این مراسم که با حضور فرمانده ناحیه سپاه
و فرمانده حوزه مقاومت شهداء و مقیمی اعضای
شورای شهر الر و معتمدین شهر برگزار گردید
که از ۱۵۰مادران متربی توسط خود فرزندان
تجلیل ودست بوسی یه عمل آمد.
این مراسم شاد که با اجرای مداحی در وصف
دخت نبی اکرم وسخنرانی حاج آقا رحیمی و
اجرای گروه سرود مصباح الهدی وگروه تئاتر
پایگاه مقاومت شهید عبدالصمد فانی برگزار
و همچنین از سه مادر شهید که در مراسم

کشف ۳هزار نوع ترقه در خنج

حضور داشتند توسط متربیان تجلیل گردید
ودر پایان این برنامه ،از مربیان و اعضای شورا
پایگاه مقاومت شهید فانی و متربیان به صورت
جداگانه تقدیر وتجلیل به عمل آمد.

به گزارش میالد الرستان به نقل از
خبرگزاری صدا و سیما ،فرمانده انتظامی
خنج ،گفت :با تشدید طرح ارتقای امنیت
اجتماعی تعداد سه هزار عدد انواع ترقه در
این شهرستان کشف شد.
کریمی افزود :اجرای طرح ارتقای امنیت
اجتماعی از مطالبات مردم است و پلیس
موظف است در راستای قانون این طرح
را برای تامین امنیت مردم و پیشگیری از
حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال اجرا
کند.

